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ABSTRAK 

 

Anita Dwiyana, 2019. Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR), Inflasi, dan BI 

Rate Terhadap Non Perfoming Financing (NPF) Pada BPRS di 

Indonesia tahun 2010-2017. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, FEBI, 

IAIN PONOROGO. Program Sarjana S-1. Pembimbing Dr. Aji 

Damanuri, M.E.I. 

 

Berdasarkan pada penelitian ini diketahui bahwa tingkat NPF pada BPRS 

di Indonesia mulai tahun 2010-2017 berada di atas batas aman yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia, yaitu lebih dari 5%. Maka profitabilitas bank syariah akan 

berkurang sehingga akan berdampak pada operasional dan keberlangsungan bank 

syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Financing Deposit 

Ratio (FDR), Inflasi, dan BI Rate terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada 

BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan 

penelitian asosiatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi Linier Berganda dan uji hipotesis menggunakan Uji Parsial (Uji T), Uji 

Simultan (Uji F), dan R Parsial dengan menggunakan data sekunder yang bersifat 

time series dan cross section dan uji statistik menggunakan aplikasi IMB SPSS 

Statitistics 21. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR, Inflasi, dan BI Rate secara 

simultan berpengaruh sigifikan terhadap NPF sebesar 28,5%. Secara parsial FDR 

dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan BI Rate 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia tahun 

2010-2017. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap NPF adalah 

variabel FDR sebesar 24,1%. 

 

Kata kunci: BPRS, NPF, FDR, Inflasi, BI Rate, dan Analisis Regresi Linier 

Berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju 

maupun berkembang. Masyarakat sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank 

dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai 

macam aktivitas keuangan mulai dari aktivitas penyimpanan dana, investasi, 

pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta 

aktivitas keuangan lainnya.
1
 

Bank merupakan unit usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat 

dalam bentuk tabungan (debet) dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan (kredit) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf 

perekonomian rakyat. Pengertian Perbankan tersebut berdasarkan “UU No. 21 

Tahun 2008 Tentang Bank Syariah”. Berdasarkan definisi tersebut, maka bank 

berperan dalam memobilisasi dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana 

kepada masyarakat yang mengalami defisit. Sementara itu, dalam proses 

memberikan pembiayaan sangat penting bagi perbankan untuk memperhatikan 

kualitas pembiayaan yang diberikan. Karena jika dalam proses pembiayaan terjadi 

                                                             
1
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Prenamedia Group, 

2016), 1. 



 

 

permasalahan maka bank akan menanggung kerugian dan hal tersebut akan 

merugian bank itu sendiri.
2
 

Perbankan berperan untuk media atau wadah keuangan dalam 

menghubungkan masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk masyarakat 

yang kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian melalui penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit 

modal kerja dan kredit investasi. Kedua jenis pinjaman tersebut merupakan kredit 

produktif yang mampu memberikan bagi perekonomian.
3
 

Seiring dengan adanya tanggapan yang positif dari masyarakat, lembaga-

lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia berkembang cukup signifikan. 

LKS yang tidak hanya memperhatikan usaha-usaha besar tetapi juga 

memperhatikan usaha-usaha kecil menjadikan LKS semakin dikenal oleh 

masyarakat. Hal ini juga didukung peran LKS dalam pemberian kredit kepada 

nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha yang dimiliki. 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjangkau transaksi usaha mikro 

dan menengah (UMKM). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat 

Tamwil, dan Koperasi Syariah merupakan lembaga yang masuk ke dalam LKMS. 

Tetapi dalam kegiatannya BPRS berada di bawah aturan Bank Indonesia (BI) 

                                                             
2
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) (Bandung: 

Refika Aditama, 2013), 124. 
3
Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah Sebuah Pengantar (Ciputat: GP Press Group, 

2014), 100. 



 

 

sedangkan BMT dan Koperasi Syariah berada dibawah aturan Kementrian 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
4
 

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, BPRS adalah unit usaha yang 

kegiatan keuangannya tidak memberikan jasa. BPRS hanya menerima simpanan 

(debet) dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain dan 

melakukan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (kredit) yang 

bertujuan dalam peningkatan perekonomian rakyat yang dilaksanakan dengan 

prinsip syariah.
5
 

Perkembangan BPRS selama 8 tahun terakhir ini terhitung dari tahun 

2010-2017 mengalami peningkatan yang cukup baik. Adapaun pertumbuhannya 

dapat terlihat dari grafik berikut ini: 

 

                                                             
4
Ani Nurmuliyani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming 

Financing Pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2010-2015,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2016), 1.  
5
Nurul Huda & Mohamad Heykal,  Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana 

Preanada Media Group, 2010), 152.  
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Gambar 1.1 Perkembangan BPRS di Indonesia Tahun 2010-2017 

BPRS berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan masyarakat yang 

kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. BPRS berbeda dengan 

Bank Umum Syariah, yaitu dalam pemberian pembiayaan BPRS lebih berfokus 

pada UMKM. Karena pembiayaan adalah pemasukan terbesar dalam pendapatan 

usaha perbankan, BPRS memberikan kredit sedangkan bank syariah diganti 

dengan istilah pembiayaan. 

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah pemberiaan 

kredit dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana 

berdasarkan kesepakatan antara bank (pemilik dana) dengan pihak lain 

(membutuhkan dana) dengan ketentuan pihak yang dibiayai wajib mengangsur 

dan mengembalikan kredit sesuai jangka waktu yang ditentukan serta bagi hasil 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  

Kredit dan pembiayaan memiliki tujuan yang sama tetapi memiliki 

prinsip yang berbeda, yaitu pembiayaan lebih mengutamakan transparansi sesuai 

kesepakatan yang telah disepakati pihak-pihak yang bersangkutan sehingga 

prinsip syariah tetap terjaga.
6
 

Pemberian pembiayaan bukanlah tanpa risiko, bank sebagai kreditur atau 

pihak yang memberikan pembiayaan kepada debitur harus dapat mengkalkulasi 

risiko yang dapat timbul terkait aktivitas pemberian pembiayaan tersebut.
7
 Selain 

                                                             
6
Ibid., 152. 

7
Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2015), 73. 



 

 

itu BPRS harus mempertajam bisnis yang dimiliki, memahami nasabah dan objek 

pembiayaan serta BPRS harus meningkatkan kapasitas SDM dan 

menyempurnakan sistem, baik sistem analisa pencairan pembiayaan maupun 

sistem pembiayaan bermasalah. 

Meski sektor UKM memiliki peluang pengembangan usaha yang 

prospektif, mereka memerlukan pembinaan dan pendampingan yang intens. 

Kelebihannya, sektor UKM biasanya akan lebih taat bayar dan tahan terhadap 

guncangan krisis. Namun bila bank hanya sekedar menyalurkan pembiayaan tanpa 

adanya analisa pembiayaan yang mendalam justru bisa menjadi masalah yang 

akan dihadapi oleh bank tersebut. Kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan 

Non Perfoming Financing (NPF). 

Non Perfoming Loan (NPL) atau disebut Non Perfoming Financing 

(NPF) dalam bank syariah adalah pembiayaan bermasalah karena terjadinya 

angsuran macet atau tidak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan diawal 

transaksi.
8
 Kredit bermasalah merupakan kredit yang diberikan bank kepada 

nasabah, tetapi pada jangka waktu pengembalian kredit nasabah tidak mengangsur 

atau mengembalikan dana sesaui kesepakan.
9
 

Batas aman dari rasio NPF adalah sebesar 5% dari total kreditnya. 

Apabila NPF lebih dari 5% maka profitabilitas atau keuntungan bank syariah akan 

berkurang sehingga akan berdampak pada operasional dan keberlangsungan bank 

                                                             
8
Ani Nurmuliyani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming 

Financing Pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2010-2015,” Skripsi, 4-5. 
9
Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, 125. 



 

 

syariah bahkan BPRS yang memiliki aset kecil.
10

 Sedangkan untuk delapan tahun 

terakhir yaitu mulai tahun 2010-2017 NPF pada BPRS di Indonesia masih 

menunjukkan angka diatas 5%. 

Tabel 1.1 Rasio Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia 

Tahun 2010-2017 

 

 

 

Sumber: www.bi.go.id  

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa NPF pada BPRS di Indonesia 

terus menerus meningkat, walaupun rasio NPF sempat turun pada tahun 2011 

dengan nilai NPF sebesar 6,11%, namun tahun-tahun berikutnya rasio NPF pada 

BPRS terus meningkat bahkan semakin besar nilainya. Bahkan pada tahun 2017 

                                                             
10

Maidalena, “Analisis Faktor Non Perfoming Financing (NPF) pada Industri Perbankan 

Syariah,” Human Falah, 1 (Juni, 2014), 128. 

Tahun NPF (%) 

2010 6,50% 

2011 6,11% 

2012 6,15% 

2013 6,50% 

2014 7,89% 

2015 8,20% 

2016 8,63% 

2017 9,61% 

http://www.bi.go.id/


 

 

rasio NPF sebesar 9,61%. Keadaan ini sangat jauh dengan batas aman NPF yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. 

Tingginya rasio NPF pada BPRS di Indonesia cukup mengkhawatirkan. 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berkaitan dengan standar pemberian 

kredit yang lunak dan longgar, berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang 

ditempuh pihak bank dan kurangnya perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang dapat membuat sebuah kredit pada bank menjadi bermasalah.
11

 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tingginya NPF pada BPRS di 

Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal bank seperti likuiditas 

bank (FDR, KAP, CAR), jumlah asset, jumlah hutang, jumlah modal dan lainnya 

serta dipengaruhi juga oleh faktor eksternal dari indikator makroekonomi seperti 

tingkat inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga 

dan lainnya.
12

  

Faktor internal FDR merupakan faktor yang akan diteliti untuk 

mengetahui pengaruh FDR terhadap NPF, dan faktor eksternal inflasi dan BI Rate 

merupakan faktor eksternal yang akan diteliti untuk mengetahui pengaruh inflasi 

dan BI Rate terhadap NPF. Adapun kondisi internal bank dan kondisi 

makroekonomi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 Perkembangan FDR, Inflasi dan BI Rate Tahun 2010-2017 

 

                                                             
11

Robert Tampubolon, Risk Management Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial 

(Jakarta: Gramedia, 2004), 111. 
12

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

Syariah,” Jurnal (Surakarta: IAIN Surakarta), 129. 



 

 

Tahun FDR (%) Inflasi (%) BI Rate (%) 

2010 128,47% 6,96% 6,50% 

2011 127,71% 3,79% 6,00% 

2012 120,96% 4,30% 5,75% 

2013 120,93% 8,36% 7,50% 

2014 124,24% 8,35% 7,75% 

2015 135,68% 3,35% 7,50% 

2016 114,40% 3,02% 6,00% 

2017 116,94% 3,61% 4,56% 

Sumber: www.bi.go.id, www.ojk.go.id dan www.bsn.go.id  

Dari Tabel 1.2 diketahui bahwa baik dari sisi internal bank maupun dari 

indikator makroekonomi sedang dalam keadaan yang kurang bagus. Terlihat 

bahwa likuiditas BPRS (FDR) telah melebihi batas yang ditentukan oleh BI yaitu 

lebih dari 110%.
13

 Kondisi makroekonomi Indonesia juga terlihat bahwa nilai 

Inflasi dan BI Rate terus mengalami fluktuasi, hal ini juga akan mengganggu 

kestabilan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi 

perbankan. 

Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa BPRS meminjamkan 

seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak liquid. Artinya, semakin banyak dana 

yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan 

                                                             
13

Irman Firmansyah, “Determinant Of Non Perfoming Loan: The case Of Islamic Bank In 

Indonesia”, Buletin ekonomi Moneter dan Perbankan, 2 (2014). 247. 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bsn.go.id/


 

 

kemungkinan terjadi risiko pembiayaan bermasalah atau NPF semakin tinggi 

pula.
14

 

Inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat 

pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan 

return perusahaan. Penurunan return yang terjadi akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran pembiayaan. Pembayaran 

angsuran yang tidak tepat menimbulkan kualitas pembiayaan semakin buruk 

bahkan akan menimbulkan pembiayaan macet, sehingga hal tersebut akan 

meningkatkan rasio Non Perfoming Financing (NPF).
15

 

Risiko suku  bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan 

suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi 

pendapatan perusahaan.
16

 Tingkat suku bunga (BI Rate) berpengaruh terhadap 

NPF, karena BI Rate memiliki pengaruh besar bagi suatu perusahaan. Naik dan 

turunnya suku bunga yang tidak stabil memiliki efek bagi perusahaan baik efek 

yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila suku bunga tidak 

stabil maka return suatu perusahaan juga akan mengalami ketidakstabilan karena 

harga produksi dan harga jual akan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat 

suku bunga. Sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan telat bahkan macet 

dalam membayar angsuran pembiayaan.
17

 

                                                             
14

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 58. 
15

Ani Nurmuliyani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming 

Financing Pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2010-2015,” Skripsi, 29. 
16

Irham Fahmi, Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2015), 205. 
17

Ibid., 72. 



 

 

Sebelumya sudah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi NPF baik dari faktor eksternal maupun internal yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Yunis Rahmawulan menunjukkan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bermasalah,
18

 

namun pendapat lain dikemukakan oleh Siti Zaidah Chasanah
19

, Ahmad Tabrizi
20

 

dan Imam Firmansyah
21

 menyatakan bahwa inflasi berpangaruh negatif terhadap 

pembiayaan bermasalah. Ani Nurmuliyani menyatakan bahwa BI Rate 

berpengaruh secara positif terhadap NPF.
22

 Dari faktor internal bank, Dwi Poetry 

menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF pada bank syariah.
23

 

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu kiranya untuk diadakan penelitian 

lanjutan mengenai Non Perfoming Financing (NPF) pada Bank Syariah, terutama 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Oleh karena itu penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian tersebut melalui karya ilmiah skripsi 

dengan judul “PENGARUH FINANCING DEPOSITO RATIO (FDR), 

INFLASI DAN BI RATE TERHADAP NON PERFOMING FINANCING 

(NPF) PADA BPRS DI INDONESIA TAHUN 2010-2017”. 
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Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF Pada 

Perbankan Konvensional dan Syariah di  Indonesia,” Tesis, Universitas Indonesia, 2008. 
19

Siti Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non 

Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, 2012. 
20

Ahmad Tabrizi, “Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing 

Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2005-2013, Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2014. 
21

Imam Firmansyah, “Determinan Of  Non Performing Loan : The Case Of  Islamic Bank 

In Indonesia,”  2014. 
22

Ani Nurmuliyani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming 

Financing Pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2010-2015,” Skripsi, 73. 
23

Zakiyah Dwi Poetry, “Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap MPL Perbankan 

Konvensional dan NPF Perbankan Syariah,” Jurnal TAZKIA Islamic Finance dan Businnes 

Riview, 6 (2011) 202. 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan 

yang dapat diidentifikasi oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Financing Deposit Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap 

Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017? 

2. Apakah Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap Non Perfoming Financing 

(NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017? 

3. Apakah BI Rate secara parsial berpengaruh terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017? 

4. Apakah FDR, Inflasi dan BI Rate secara simultan berpengaruh terhadap Non 

Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017? 

5. Apakah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tujuan dari penilitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) secara parsial 

terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 

2010-2017. 



 

 

2. Menganalisis pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. 

3. Menganalisis pengaruh BI Rate secara parsial terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. 

4. Menganalisis pengaruh FDR, Inflasi dan BI Rate secara simultan terhadap 

Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. 

5. Menganalisis faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap Non 

Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penilitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

khasanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang 

berkaitan dengan Non Performing Financing (NPF) serta diharapkan hasil 

dari penilitian ini bisa digunakan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat dan berguna bagi bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan kebijakan terkait pemberian Pembiayaan Bank Rakyat Syariah 

(BPRS) dan untuk penulis semoga hasil penelitian ini bisa memberikan 



 

 

wawasan  dan pemahaman tentang Pembiayaan Bank Rakyat Syariah (BPRS) 

khususnya dalam permasalahan pada Non Performing Financing (NPF). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk mempermudah 

peneliti dan dapat dipahami secara sistematis. Sistematika penulisan ini dibagi 

menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab pertama merupakan gambaran awal dari apa yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika 

penelitian. 

Bab kedua ini akan disajikan kajian pustaka atau teori terkait 

pembiayaan, risiko pembiayaan, Non Perfoming Financing (NPF), Financing 

Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan BI Rate. Selain itu juga akan terdapat review 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

Bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 

pengolahan dan analisa data. 

Bab keempat ini berisi analisis dari pengolahan data, yaitu hasil analisis 

regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS. Bab ini juga membahas 

mengenai pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan BI Rate secara 

parsial maupun simultan terhadap Non Perfoming Financing (NPF) serta 



 

 

membahas variabel X yang paling berpengaruh terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia. 

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian dan berisi tentang 

kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-

saran yang dapat diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, BPRS adalah unit usaha 

yang kegiatan keuangannya tidak memberikan jasa. BPRS hanya menerima 

simpanan (debet) dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain 

dan melakukan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (kredit) 

yang bertujuan dalam peningkatan perekonomian rakyat yang dilaksanakan 

dengan prinsip syariah.
24

 Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS 

hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah 

daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan 

pemerintah daerah.
25

 

a. Tujuan BPR Syariah 

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah: 

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama 

masyarakat golongan ekonomi daerah yang pada umumnya berada di 

daeah pedesaan. 
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2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga 

dapat mengurangi arus ubanisasi. 

3) Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi 

dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas 

hidup yang memadai. 

Dalam mencapai tujuan dari BPRS tersebut dipelukan strategi sebagai 

berikut: 

1) BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan 

fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi 

kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan 

modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. 

2) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka 

pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. 

BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat 

kompetitifnya produk yang akan diberi pembayaran.
26

  

b. Ketentuan dalam Pendirian BPRS 

1) Syarat Pendirian 

Dalam mendirikan BPRS harus mengacu pada bentuk 

hukum BPRS yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. 

Sebagaimana dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 2, 

bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa: 

a) Perseroan Terbatas 
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b) Koperasi 

c) Perusahaan Daerah 

Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPRS adalah sebagai berikut: 

a) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah dengan ijin Direksi Bank Indonesia. 

b) BPRS hanya didirikan dan dimiliki oleh: 

(1) Warga Negara Indonesia (WNI) 

(2) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh 

warga negara Indonesia 

(3) Pemerintah Daerah 

Pemberian ijin pendirian BPRS sebagaimana dimaksud diatas dapat 

dilakukan dengan dua tahap: 

a) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan 

pendirian BPRS. 

b) Ijin usaha, yaitu  ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan 

usaha BPRS setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.
27

 

SK DIR BI No. 32/36/1999 tidak memberikan kemungkinan 

bagi pihak asing untuk mendirikan BPRS. Menurut ketentuan pasal 15 

SK DIR BI tersebut, yang dapat menjadi pemilik BPRS adalah pihak-

pihak yang: 
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a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki 

integritas baik, antara lain: 

(1) Memiliki akhlak dan moral yang baik. 

(2) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Bersedia mengembangkan BPRS yang sehat.
28

 

c. Kegiatan Usaha BPRS 

Adapun kegiatan usaha BPRS meliputi: 

1) Menghimpun dana dari masyarakat 

a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdarkan akad mudharabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat 

a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau 

musyarakah. 

b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam dan istishna’. 

c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh. 
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d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

e) Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. 

3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan akad wadiah atau investasi bedarkan akad mudharabah 

dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
29

 

4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank 

Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah. 

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah 

lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank 

Indonesia. 

Selain itu BPRS dilarang dalam hal: 

1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 

2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran 

uang asing dengan izin Bank Indonesia. 

4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah. 
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5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk 

untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
30

 

d. Kendala Perkembangan BPRS 

Dalam praktiknya BPRS mengalami berbagai kendala 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Adanya BPRS kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang 

berprinsipkan syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPRS 

sama dengan BPR konvensional. 

2) Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang 

rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPRS sehingga proses 

BPRS dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dalam respon 

terhadap permasalahan ekonomi. 

3) Kurang adanya koordinasi diantara BPRS, demikian juga dengan 

Bank Syariah dan BMT sebagai lembaga keuangan yang mempunyai 

tujuan syiar Islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka 

mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat 

ekonomi masyarakat. 

4) Nama Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, masih menyisakan kesan 

sistem BPRS menggunakan sistem BPR konvensional. Kata 

“pengkreditan” tidak ada dalam terminologi bank dan lembaga 

keuangan syariah. Oleh karena itu, sebaiknya nama Bank 
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Pengkreditan Rakyat Syariah diganti menjadi Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah.
31

 

e. Strategi Pengembangan BPRS 

Adapun strategi pengembangan BPRS yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

1) Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPRS, bukan 

saja produknya tetapi sistem yang digunakannya perlu diperhatikan. 

Upaya ini dapat dilakukan melalui BPRS sendiri dengan 

menggunakan strategi pemasaran yang halal seperti, melalui 

informasi mengenai BPRS di media-media masa. Hal lain yang 

ditempuh adalah perlunya kerjasama BPRS dengan lembaga 

pendidikan atau non pendidikan yang mempunyai relevansi dengan 

visi dan misi BPRS untuk mensosialisasikan keberadaan BPRS. 

2) Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan 

melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah 

serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan 

kerjasama diantara BPRS atau kerjasama BPRS dengan lembaga 

pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan 

syariah atau kursus pendek (shortcourse) lembaga keuangan syariah. 

Pusat pendidikan tersebut bertujuan untuk menyediakan SDM yang 

siap kerja di lembaga keuangan syariah khususnya BPRS. 
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3) Melalui pemetaan potensi dan optimalisasi ekonomi daerah akan 

diketahui berapa besar kemampuan BPRS dan lembaga keuangan 

syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang 

ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja diantara 

BPRS, BPRS dengan Bank Syariah dan BMT. Sehingga hal ini akan 

meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga syariah.
32

 

2. Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah 

a. Pembiayaan 

Menurut Kasmir, pembiayaan 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 atau bagi hasil.
33

 

Pembiayaan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tetang Perbankan 

dalam pasal 1 nomor 12, pembiayaan diartikan sebagai peneyedia dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik 

3) Ttransaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

istishna’ 
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4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh  

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah 

serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan 

atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil.
34

 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan 

pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro 

sebagai berikut: 

1) Peningkatan ekonomi masyarakat 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha 

3) Meningkatkan produktivitas 

4) Membuka lapangan kerja baru 

5) Terjadinya distribusi pendapatan 

Adapun tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, sebagai berikut: 

1) Upaya memaksimalkan laba atau keuntungan 

2) Upaya meminimalkan risiko kekurangan modal usaha 

3) Pendayagunaan sumber ekonomi 
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4) Penyaluran kelebihan dana 

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan 

dari pembiayaan: 

1) Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah. 

2) Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar 

tercapai tanpa hambatan yang berarti. 

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dibedakan 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk 

memberikan modal usaha. 

2) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal 

usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang 

modal berupa aktiva tetap. 

3) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukkan untuk 

pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan 

perseorangan atau pribadi.
35

 

Berdasarkan kualitas pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu 

pembiayaan perfoming dan non perfoming. Pembiayaan perfoming 

                                                             
35

Ibid., 4-6.  



 

 

disebut juga sebagai pembiayaan yang tidak  bermasalah dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1) Pembiayaan dengan kualitas lancar 

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan 

tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok maupun bagi hasil. 

 

 

2) Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus 

Merupakan pembiayaan yang masih dikategorikan lancar, 

akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan 

membayar tergolong dalam pembiayaan dalam perhatian khusus 

apabila terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari.
36

 

Pembiayaan non perfoming merupakan pembiayaan yang sudah 

dikategorikan pembiayaan bermasalah karena sudah terdapat tunggakan. 

Pembiayaan non perfoming disebut juga dengan pembiayaan bermasalah 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) Pembiayaan kurang lancar 

Merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan. 

Pembiyaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar: 

a) Pengembalian pokok dan bagi hasil telah mengalami penundaan 

pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 

180 hari. 
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b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk. 

c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank. 

2) Pembiayaan diragukan 

Merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan 

pembayaran pokok dan bagi hasil. Pembiyaan yang tergolong 

pembiayaan kurang lancar: 

a) Penundaan pembayaran angsuran antara 180 hingga 270 hari. 

b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin 

memburuk. 

c) Informasi keuangan sudat tidak dapat dipercaya. 

3) Pembiayaan macet 

Merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 

hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan 

macet tersebut.
37

 

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam 

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal 

seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak 

menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak 

negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
38
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Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang 

sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai 

risiko yang harus ditanggung oleh bank, antara lain berupa: 

1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar; 

2) Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar; 

3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan; 

4) Turunnya kesehatan pembiayaan. 

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan 

bermasalah (NPF) yang disebabkan oleh faktor intern.
39

 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah karena adanya faktor intern dan faktor ekstern bank. Faktor-

faktor tesebut adalah sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor intern bank 

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan. 

b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan 

dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak 

seharusnya diberikan. 

c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 

debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan 

akurat. 
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d) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring 

pembiayaan debitur.
40

 

2) Faktor ekstern bank 

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh debitur 

(1) Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran 

kepada bank, karema nasabah tidak memiliki kemauan dalam 

memenuhi kewajibannya. 

(2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga daa yang 

dibutuhkan terlalu besar. 

(3) Penyelewengan yang dilakukan oleh debitur dengan 

menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan 

tuhuan penggunaan (side streaming). 

b) Unsur ketidaksengajaan 

(1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan 

tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak 

dapat membayar angsuran. 

(2) Perusahaan debitur tidak dapat bersaing dengan pasar atau 

competitor. 

(3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang 

berdampak pada usaha debitur. 

(4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.
41

 

b. Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 
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Sehubungan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediary 

dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah 

menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan 

kembali dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan 

bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan 

UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya 

sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.
42

 

Risiko pembiayaan terjadi ketika bank tidak bisa memperoleh 

kembali cicilan pokok, dan/atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari 

pembiayaan yang diberikan atau investasi yang dilakukannya. Secara 

garis besar, risiko pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Risiko default 

2) Risiko exposure 

3) Risiko recovery 

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas 

pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, atau 

dalam praktik perbankan syariah dikenal dengan non perfoming financing. 

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua 

risiko yang menyebabkan kerugian potensial.
43

 

Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak 

selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk 
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risiko yang akan dialami disana baik risiko yang bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang. Adapun pengertian kedua bentuk risiko adalah: 

1) Risiko yang bersifat jangka pendek (short term risk) 

Risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu 

perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat 

pendek terutama kewajiban likuiditas. 

2) Risiko yang bersifat jangka panjang (long term risk) 

Ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai 

kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk 

menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan 

juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.
44

 

Dalam risiko pembiayaan terdapat mitigasi risiko pembiayaan. 

Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam 

mengelola risiko pembiyaan, untuk meminimalkan kemungkinan 

terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan 

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang suatu 

pembiayaan akan macet. Model pemeringkatan akan memberikan 

keyakinan kepada bank syariah untuk tidak mengonsentrasikan 

portofolionya pada pembiayan yang berkualitas rendah. 

2) Manajemen portofolio pembiayaan 
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Mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai asset dalam 

suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. 

3) Agunan 

Hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak 

berwujud, yang diserahkan debitur dan/atau pihak ketiga sebagai 

pemiliki agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua, untuk 

menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak 

dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad.
 45

 

4) Pengawasan arus kas 

Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi 

keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau 

perseorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di 

bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi 

bank. 

5) Manajemen pemulihan 

Bank syariah membentuk suatu bagian khusus yang 

menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen 

risiko. 

6) Asuransi 

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya 

digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaannya, dari 

                                                             
45

Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah 

(Bandung: Pustaka Setia, 2018), 114-115. 



 

 

sisi jiwa yang menerima pembiayaan, maupun dari sisi objek agunan 

dari penerima pembiayaan.
46

 

3. Non Perfoming Financing (NPF) 

a. Pengertian NPF 

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan 

total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan 

bermasalah terjadi apabila adanya ketidaktepatan waktu dalam 

pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Yang termasuk dalam 

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya 

masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, 

dan pembiayaan macet.
47

 

Tingginya NPF pada BPRS di Indonesia dipengaruhi oleh faktor 

yang berasal dari internal bank seperti likuiditas bank (FDR, KAP, CAR), 

jumlah asset, jumlah hutang, jumlah modal dan lainnya serta dipengaruhi 

juga oleh faktor eksternal dari indikator makroekonomi seperti tingkat 

inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga 

dan lainnya.
48

 

NPF dirumuskan sebagai berikut: 

NPF = 
                     

                  
 X 100% 
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Batas aman dari besarnya NPF adalah sebesar 5% jika bank 

memiliki rasio NPF lebih dari 5% maka akan mempengaruhi penilaian 

tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembiayaan 

bermasalah, maka bank harus menyediakan biaya pencadangan, yaitu 

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Pembentukan cadangan umum 

PPA untuk Aktiva Produktif ditetapkan paling rendah 1% dari seluruh 

Aktiva Produktif yang digolongkan lancar. 

 

 

Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar: 

1) 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam 

Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; 

2) 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai 

agunan; 

3) 50% (lima puluh persen) dri Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Diragukan seelah dikurangi agunan; 

atau 

4) 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.
49

 

b. Signal Pembiayaan Bermasalah atau NPF 

                                                             
49

A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, 90. 



 

 

Pembiayaan bermasalah tidak datang tiba-tiba, datangnya 

perlahan-lahan. Oleh karena itu, monitoring menjadi semakin penting. 

Beberapa indikator/sinyal/warning sign terjadinya pembiayaan 

bermasalah diantaranya: 

1) Financial Statement 

a) ROA/ROE cenderung menurun; 

b) ITO (Inventory Turn Over) makin kecil; 

c) DTO (Direct Turn Over) makin lama; 

d) ITO makin besar. 

 

2) Sikap bisnis nasabah 

a) Hubungan dengan mitra renggang; 

b) Melakukan usaha secara spekulatif; 

c) Kunci distribusi lepas; 

d) Customer biasa lepas; 

e) Jalur distribusi yang menguntungkan lepas. 

3) Sikap debitur 

a) Masalah keluarga (dirinya, keluarganya, direksi); 

b) Sulit dihubungi petugas bank (menjauh); 

c) Ekspansi keluar dari core bisnisnya. 

4) Ekonomi Makro 

a) Fluktuasi nilai tukar valas; 

b) Infalsi cenderung membesar 



 

 

c) Depresiasi/devaluasi/apresiasi nilai rupiah.
50

 

c. Dampak Non Perfoming Financing (NPF) 

1) Laba atau rugi bank menurun, penurunan laba diakibatkan adanya 

penurunan pendapatan bagi hasil atau margin. 

2) Bad Debt Ratio menjadi lebih besar dan rasio aktiva produktif 

menjadi lebih rendah. 

3) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat. Bank perlu 

membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih 

besar. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan akan 

berpengaruh pada penurunan keuntungan bank. 

4) ROA dan ROE menurun. Penurunan laba akan memiliki dampak 

pada return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.
51

 

Sedangkan risiko dari pembiayaan bermasalah atau NPF yang 

bagi investor, mereka yang memiliki surplus financial (investor) akan 

cenderung menempatkan dana ditempat-tempat yang mampu memberi 

kenyamanan dalam bentuk keuntungan dan keamanan, seperti tabungan 

(saving), deposito (time deposit), dan obligasi (bond). Permasalahan 

timbul pada saat dana yang ditempatkan tersebut tidak lagi memiliki 

tingkat keamanan seperti yang dirasakan selama ini. Kondisi ketidak 

amanan ini salah satunya disebabkan timbulnya kredit macet. Perbankan 

menerima mereka yang surplus finansial ini dengan tanggungjawab 

memberikan sejumlah keuntungan dalam bentuk bunga dan mengelola 
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dana tersebut dalam bentuk kredit serta mengambil selisih keuntungan 

sebagai pendapatan perbankan.
52

 

d. Upaya penanganan Non Perfoming Financing (NPF) 

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum 

memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan 

pembiayaan dari calon nasabah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

permasalahan atas pembiayaan yang telah disalurkan. Akan tetapi, 

meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko pembiayaan 

bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank yang tidak 

memiliki pembiayaan bermasalah, karena tidak mungkin dari semua 

pembiayaan yang disalurkan semuanya lancar. 

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, adalah sebagai berikut: 

1) Rescheduling 

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani 

pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. 

Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang 

mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan 

untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain: 

a) Perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan 

b) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan 
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c) Memperkecil angsuran pokok dan jangka waktu akan lebih lama 

2) Reconditioning 

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan 

dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah 

dilakukan oleh bank dengan nasabah. 

Alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain: 

a) Penurunan suku bunga 

b) Pembebasan sebagian atau seluruh margin atau nisbah bagi hasil 

yang tertunggak 

c) Kapitalisasi margin, yaitu margin yang tertunggak dijadikan satu 

dengan pokok pembiayaan 

d) Penundaan pembayaran margin 

3) Restructuring 

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah 

struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.
53

 

Alternatif restructuring yang dapat diberikan bank antara lain: 

a) Bank dapat memberikan tambahan pembiayaan 

b) Tambahan dana modal dari nasabah itu sendiri 

c) Kombinasi antara bank dan nasabah 

4) Kombinasi 

                                                             
53

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, 127. 



 

 

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang 

dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi, antara lain: 

a) Rescheduling dan Restructuring 

b) Rescheduling dan Reconditionong 

c) Restructuring dan Reconditioning 

d) Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning 

5) Eksekusi 

Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh 

bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi 

merupakan penjualan jaminan yang dimiliki oleh bank. Hasil 

penjualan jaminan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban 

nasabah baik pokok maupun margin. Sisa atas hasil penjualan 

jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.
54

 

4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming Finanacing (NPF) 

a. Financing to Deposite Ratio (FDR) 

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan 

oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. 

FDR dirumuskan sebagai berikut
55

: 

FDR = 
                         

                 
 X 100%  

Rasio FDR merupakan indikator dari likuiditas bank, semakin 

tinggi nilai FDR berarti likuiditas bank tersebut semakin berkurang.
56
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Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak boleh melebihi 110%, 

yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi 

jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 

110%. 

Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa BPRS 

meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid 

(illiquid). Semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, 

maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi risiko pembiayaan 

bermasalah semakin tinggi pula. Artinya, besarnya rasio FDR sebuah 

bank akan berpengaruh terhadap tingginya risiko kredit macet atau NPF.
57

 

b. Inflasi 

Inflasi telah menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari dalam 

perekonomian suatu negara. Tidak ada satu negara pun saat ini yang tidak 

mengalami fenomena inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-

harga untuk naik secara umum dan terus-menerus.
58

 Sedangkan menurut 

teori lain, inflasi adalah kenaikan dalam harga dan jasa yang terjadi 

karena permintaan pasar bertambah lebih besar dibandingkan dengan 

penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang 

memburu barang yang jumlahnya sedikit.
59

 Berdasarkan teori jumlah 

uang (quantity theory of money), jumlah uang yang tersedia dalam 
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perekonomian menentukan nilai uang dan pertumbuhan jumlah uang 

adalah penyebab utama inflasi. 

Laju inflasi dirumuskan sebagai berikut
60

: 

Inflasi  = 
(                     ) (                       )

(                       )
 X 100% 

Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro 

maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan 

penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan 

penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return 

perusahaan. Penurunan return yang terjadi akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran 

angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin 

buruk bahkan terjadi kredit macet sehingga akan meningkatkan Non 

Perfoming Financing (NPF).
61

 

1) Faktor penyebab Inflasi 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, adalah: 

a) Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) 

Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan permintaan atas suatu 

komoditas. Inflasi ini biasa terjadi pada masa perekonomian yang 

berkembang pesat.  

b) Inflasi desakan biaya (cost push inflation) 

Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. 
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c) Inflasi diimpor (imported inflation) 

Inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi diluar negeri. 

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor yang 

mengalami kenaikan harga memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan.
62

 

d) Inflasi campuran (mixed inflation) 

Inflasi ini mempunyai unsur baik inflasi permintaan ataupun 

inflasi penawaran.
63

 

2) Jenis-jenis Inflasi 

Jenis-jenis inflasi yang digolongkan berdasarkan keparahannya: 

a) Moderate Inflation 

Kenaikan harga yang lambat. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-

orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan 

kekayaan dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aser riil. 

b) Galloping Inflation 

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 

200% per tahun. Pada tingkatan ini orang hanya mau memegang 

uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk 

aset riil. 

c) Hyper Inflation 

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu 

jutaan sampai triliyunan persen per tahun.
64
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3) Dampak Inflasi 

Inflasi memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi 

masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus akan 

berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. 

Adapun batasan aman untuk inflasi adalah 5% per tahun dan paling 

tinggi 10% per tahun. Inflasi yang lebih dari 10% (hyper-

inflation)akan menimbulkan beberapa masalah sosial seperti: 

menurunnya tinkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi 

pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi. 

Kesejahteraan masyarakat menurun karena dengan terjadinya 

inflasi maka pendapatan riil orang-orang yang berpenghasilan tetap 

akan menurun hal ini dikarenakan kenaikan upah tidak secepat 

kenaikan harga-harga. Selain itu,inflasi akan mengurangi nilai 

kekayaan yang berbentuk uang, dimana pada saat terjadinya inflasi 

maka nilai riil uang akan berkurang. 

Kondisi ekonomi pun tidak akan berkembang ketika inflasi 

terjadi, biaya yang terus naik berakibat pada kegiatan produktif sangat 

tidak menguntungkan. Dengan kondisi seperti ini maka lebih banyak 

pemilik modal yang menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, 

seperti membeli asset tetap. Dengan demikian investasi produktif akan 

menurun dan tingkat kegiatan ekonomi menurun.
65

 

c. Suku bunga (BI Rate) 
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BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan moneter yang ditetepkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur 

Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan 

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia 

melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran 

operasional kebijakan moneter. 

Hal mendasar yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dan 

Bank Konvensional adalah tidak digunakannya sistem bunga. Bank 

Syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan prinsip 

bagi hasil, sehingga bank syariah tidak menghadapi risiko bunga. 

Bank Syariah tidak berhadapan dengan risiko suku bunga, tetapi 

berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan Direct Competitor 

Market Rate (DCMR) dan juga Inderect Competitor Market Rate 

(ICMR). DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata bank syariah 

yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor 

langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan ICMR adalah tingkat suku 

bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga 

beberapa bank konvensional yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai 

kelompok competitor tidak langsung. 

Namun dalam kenyataannya Bank Syariah juga secara tidak 

langsung menghadapi risiko tingkat suku bunga melalui mark-up price 

dari murabahah dan ijarah. Bank Syariah menggunakan suku bunga pasar 



 

 

seperti LIBOR, SIBOR atau JIBOR maupun nilai tukar sebagai 

benchmark dalam operasional pembiayaannya.
66

 

Risiko suku  bunga adalah risiko yang dialami akibat dari 

perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi 

pengaruh bagi pendapatan perusahaan.
67

 Tingkat suku bunga (BI Rate) 

berpengaruh terhadap NPF, karena BI Rate memiliki pengaruh besar bagi 

suatu perusahaan. Naik dan turunnya suku bunga yang tidak stabil 

memiliki efek bagi perusahaan baik efek yang bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang. Apabila suku bunga tidak stabil maka return 

suatu perusahaan juga akan mengalami ketidakstabilan karena harga 

produksi dan harga jual akan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat 

suku bunga. Sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan telat bahkan 

macet dalam membayar angsuran pembiayaan.
68

 

1) Faktor yang menyebabkan perubahan pada suku bunga 

Ada tiga faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku 

bunga suatu negara: 

a) Kondisi ekonomi global. 

b) Stabilitas ekonomi dalam negeri. 

c) Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. 

Bila ketiga hal ini terjadi terus-menerus dan tidak mendapat 

penanganan yang serius terutama dari lembaga yang berwenang 
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khususnya Bank Indonesia maka diperkirakan secara jangka panjang 

akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas 

suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu berubah dari yang 

diharapkan oleh banyak pihak khususnya para pelaku ekonomi 

seperti pebisnis (baik kelas atas, menengh dan bawah) akan berujung 

kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh.
69

 

 

2) Dampak perubahan tingkat suku bunga bagi perusahaan 

a) Risiko perubahan pendapatan: pendapatan bersih (hasil investasi 

dikurangi biaya) berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan. 

b) Risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat 

bunga, yaitu berubah karena lebih kecil (turun nilainya).
70

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk 

melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

acuan dan pendukung adalah penelitian dengan salah satu atau lebih variabel yang 

sama dengan penelitian ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

                                                             
69

Irham Fahmi, Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi, 49.  
70

Irham Fahmi, Manajemen Pengkreditan (Bandung: Alfabeta, 2014), 183.  



 

 

No. 

Nama 

Peneliti/Judul 

Penelitian/Tahun 

Substansi 

(Masalah, 

Pendekatan, dan 

Metode 

Penelitian) 

Persamaan dan 

Perbedaan 
Hasil Penelitian 

1.  

Dwi 

Ferawati/Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Non Perfoming 

Financing Pada 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia Tahun 

2012-2015/2016. 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

NPF pada bank 

umum syariah di 

Indonesia tahun 

2012-2015. 

Pendekatan: 

Asosoatif 

hubungan kausal. 

Metode : Analisis 

Regresi 

Berganda. 

Persamaan: 

Meneliti 

variabel yang 

mempengaruhi 

NPF. 

Menggunakan 

metode regresi 

linier berganda. 

Variabel X yang 

sama adalah 

FDR. 

 

Perbedaan: 

Variabel yang 

tidak sama 

BOPO, NCOM, 

dan Kurs. 

Hasil penelitian 

ini adalah FDR 

mempunyai 

pengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap NPF, 

BOPO 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap NPF, 

NCOM 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap NPF, 

Inflasi 

mempunyai 

pengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap NPF, 

dan Kurs 

mempunyai 

pengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap NPF.
71

 

2. 

Ani 

Nurmuliyani/Anali

sis Faktor-Faktor 

yang 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang faktor-
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menggunakan 
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Hasil penelitian 
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BI Rate 

                                                             
71

Dwi Ferawati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming Financing Pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-20115,” Skripsi. 
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Indonesia Periode 

Tahun 2010-

2015/2016. 

mempengaruhi 

NPF pada BPRS 

di Indonesia 

periode tahun 

2010-2015. 

Pendekatan: 

Verikatif 

kausalitas. 

Metode: Analisis 

regresi berganda 

dengan data time 

series. 

linier berganda. 

Variabel X yang 

digunakan 

adalah FDR, 

Inflasi, dan BI 

Rate. 

 

Perbedaan: 

Data yang 

digunakan 

menggunakan 

periode tahun 

2010-2017. 

Tidak 

menggunakan 

variabel X KAP. 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap NPF, 

sedangkan 

Inflasi memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap NPF, 

dan FDR tidak 

berpengaruh 

terhadap NPF 

pada BPRS di 

Indonesia tahun  

2010-2015.
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BPR Syariah di 
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tentang faktor-
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pada Bank dan 

BPR Syariah di 

Indonesia. 

Pendekatan: 

pendekatan 
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Metode: metode 
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kointegrasi. 

Persamaan: 

Studi kasus 

mengambil 

BPRS. 

Pendekatan 

kuantitatif. 

 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu 

analisa data 

menggunakan 

metode analisis 

kointegrasi. 

Peneltian 

sekarang 

menggunakan 

analisis regresi 

linier berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

variabel 

makroekonomi 

dalam jangka 

panjang 

berpengaruh 

terhadap 

kemampuan 

nasabah dalam 

membayar 

kembali dana 

pembiayaan 

yang telah 

diberikan. 

besaran tingkat 

pengembalian 

dan total 

pembiayaan 

dalam jangka 

panjang juga 

berpengaruh 
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Pendekatan:  

pendekatan 
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Persamaan: 
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Perbedaan: 

Variabel X yang 
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CAR, Kurs, dan 
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Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Equivalent Rate 

tidak 
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secara signifikan 

terhadap NPF, 

sedangkan CAR, 

Kurs, Inflasi, 

dan BBM 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap NPF.
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sekarang di 

BPRS. 

perubahan nilai 

NPF.
75

 

 

Posisi penelitian “Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR), Inflasi, dan 

BI Rate Terhadap Non Perfoming Financing (NPF) Pada BPRS di Indonesia 

Tahun 2010-2017” dengan penelitian terdahulu sebagai penelitian terbaru dengan 

mengambil periode tahun paling akhir adalah tahun 2017. Pembeda antara 

penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dengan adanya 

rumusan masalah mengenai variabel independent yang paling dominan 

berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu NPF. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

Keterangan: 

1. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya NPF.
76
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2. Semakin tinggi Inflasi maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya 

NPF.
77

 

3. Semakin tinggi BI Rate maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya 

NPF.
78

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, review penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran diatas dapat ditarik hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (Pengaruh FDR terhadap NPF) 

Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa BPRS meminjamkan 

seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Semakin banyak 

dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan 

kemungkinan terjadi risiko pembiayaan bermasalah semakin tinggi pula. 

Artinya, besarnya rasio FDR sebuah bank akan berpengaruh terhadap 

tingginya risiko kredit macet atau NPF.
79

 Pada penelitian Dwi Ferawati 

dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Perfoming Financing 

Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015” menyatakan 

bahwa FDR berpengaruh terhadap NPF. 

H0 : FDR tidak berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. 

H1 : FDR berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. 
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2. Hipotesis 2 (Pengaruh Inflasi terhadap NPF) 

Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro 

maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan 

penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. 

Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return perusahaan. 

Penurunan return yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan 

dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak 

tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet 

sehingga akan meningkatkan Non Perfoming Financing (NPF).
80

 Pada 

penelitian Ahmad Tabrizi dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel Makro 

Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2013”, 

menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap NPF. 

H0 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. 

H2 : Inflasi berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. 

3. Hipotesis 3 (Pengaruh BI Rate terhadap NPF) 

Risiko suku  bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan 

suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi 

pendapatan perusahaan. Tingkat suku bunga (BI Rate) berpengaruh terhadap 

NPF, karena BI Rate memiliki pengaruh besar bagi suatu perusahaan. Naik 

dan turunnya suku bunga yang tidak stabil memiliki efek bagi perusahaan 

baik efek yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila suku 

bunga tidak stabil maka return suatu perusahaan juga akan mengalami 
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ketidakstabilan karena harga produksi dan harga jual akan mengalami 

perubahan sesuai dengan tingkat suku bunga. Sehingga hal tersebut 

menyebabkan perusahaan telat bahkan macet dalam membayar angsuran 

pembiayaan.
81

 Pada penelitian Ani Nurmuliyani dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPF Pada BPRS di Indonesia Tahun 

2010-2015”, menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap NPF.  

H0 : BI Rate tidak berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di 

Indonesia. 

H3 : BI Rate berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. 

4. Hipotesis 4 

H0 : FDR, Inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. 

H4 : FDR, Inflasi dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap 

NPF pada BPRS di Indonesia. 

5. Hipotesis 5 

H0 : Tidak terdapat faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 

NPF pada BPRS di Indonesia. 

H5 : Terdapat faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap NPF 

pada BPRS di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian. 

Analisa data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.
82

 Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka.
83

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda, yaitu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variebel bebas atau 

lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsi atau hubungan kausal diantara kedua variabel tersebut.
84

 

 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Kedua variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel dependent (Y) 

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel lain, yang kemudian disebut sebagai 

variabel independent. Variabel dependent dalam penilitian ini adalah Non 

Perfoming Financing (NPF) pada BPRS. 

2. Variabel independent (X) 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain.
85

 Variabel 

independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. X1 : Financing Deposit Ratio (FDR) 

b. X2 : Inflasi 

c. X3 : BI Rate  

Dalam penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

variabel terhadap obyek yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini ada variabel 

dependent dan variabel independent. Dari situ dapat dicari seberapa besar 

pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

                                                             
85

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 11.   



 

 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik disini 

ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada suatu 

penelitian dan keadaannya senatiasa berubah-ubah.
86

 

Adapun populasi yang akan digunakan dalam penilitian ini adalah 

semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dengan 

periode penelitian dari tahun 2010-2017. Sampai saat ini jumlah BPRS di 

Indonesia sebanyak 167 unit. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peniliti. Sampel yang 

diambil harus representatif atau mewakili seluruh populasi karena hasil 

analisis dari sampel akan digeneralisai dalam kesimpulan populasi.
87

 

Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

data NPF BPRS di Indonesia, FDR, Inflasi, dan BI Rate. Data ini berbentuk 

data bulanan tiap-tiap variabel mulai dari periode Januari 2010 sampai 

dengan periode Desember 2017. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

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

yang bersifat time series. Data sekunder adalah data yang didapat dalam 

bentuk sudah jadi, merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak 

lain. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan pada waktu 

tertentu yang dapat menggambarkan keadaan atau karakteristik obyek pada 

saat penelitian dilakukan.
88

 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 

data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi mengenai 

perkembangan BPRS di Indonesia, sedangkan data kuantitatif berupa data 

Non perfuming Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR), Inflasi, 

dan BI Rate.  

Semua data yang digunakan tersebut merupakan data tahunan sejak 

tahun 2010 sampai dengan 2017. Kurun waktu tersebut dipilih dengan alasan 

keterbatasan sumber data yang dimiliki dan keterbatasan waktu yang tersedia. 

2. Sumber data dan teknik pengumpulan data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

statistik, laporan tahunan Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber-sumber lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2017. Data-data tersebut di unduh melalui website resmi: 

a. www.bi.go.id  

b. www.ojk.go.id 

c. www.badanstatistikanasional.go.id.  
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis apakah FDR, Inflasi, dan BI Rate 

berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap NPF. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

program komputer aplikasi IMB SPSS Statistics 21. Berikut adalah metode yang 

digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau 

penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Statistik deskriptif umumnya 

digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik 

variabel penelitian.
89

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

model regresi linier berganda sudah memenuhi kriteria estimasi tidak biasa 

garis linier terbaik [Best Linier Unbiased Estimation (BLUE)]. Suatu 

model regresi linier berganda akan dikatakan sebagai suatu model regresi 
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BLUE apabila (1) data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, (2) 

harus tidak terjadi adanya multikolinieritas, (3) tidak terjadi 

heterokedastisitas, (4) tidak terjadi adanya autokorelasi, dan (5) terdapat 

adanya model hubungan yang linier (garis lurus).
90

 Kriteria tersebut dapat 

tercapai apabila asumsi klasik telah terpenuhi asumsi-asumsi klasik telah 

terpenuhi. Adapun asumsi-asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data 

ditiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
91

 Tidak 

terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan karena data yang 

dianalisis tidak berdistribusi secara normal, karena terdapat nilai 

ekstrem pada data yang diambil.  

Hipotesis: 

  : error berdistribusi normal 

  :error tidak berdistribusi normal 

Data dikatakan normal apabila H0 berdistribusi normal jika sig > 0,05. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara 
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variabel bebas atau tidak.
92

 Model yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. 

Hipotesis:  

  : tidak terjadi multikolinieritas 

  : terjadi multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independent nilai VIF < 10, maka terima H0 yang artinya persamaan 

regresi linier berganda tidak terjadi multikolinieritas. 

3) Uji Heterokedastisitias 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya varians 

variabel pada model regresi yang tidak sama.
93

 Jika terjadi pada model 

regresi maka penaksiran terhadap data tidak lagi efisien dan estimasi 

koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat. Untuk mengetahui 

terjadi atau tidaknya gejala ini pada suatu model regresi dapat 

dilakukan dengan mengamati scatterplot. Atapun dengan 

menggunakan hipotesis: 

Hipotesis: 

  : variansi identik (tidak terjadi heterokedastisitas) 

  : variansi tidak identik (terjadi heterokedastisitas) 
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Data dikatakan Heteroskedastisitas apabila sig > 0,05 sehingga H0 

diterima, dan variansi identik. 

4) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat 

korelasi atau hubungan antar pengamatan atau observasi, baik itu 

dalam bentuk obsevasi deret waktu atau observasi cross section.
94

 

Tujuannya, adalah untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi 

diantara data pengamatan. Data pengamatan yang mengandung 

autokorelasi dapat berdampak pada hasil penelitian dimana, auto 

korelasi pada data dapat menyebabkan penaksiran menjadi tidak 

efisien karena mempunyai varians yang tidak minimum, uji t dan uji f 

dapat digunakan. Karena akan memberikan kesimpulan yang salah, 

serta penaksiran akan memberikan gambaran yang menyimpang dari 

kondisi populasi yang sebenarnya. 

Hipotesis: 

  : tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi autokorelasi) 

  : terdapat korelasi antar residual (terjadi autokorelasi) 

Kriteria: 

a) Angka D-W dibawah -2 (ada autokorelasi positif) 

b) Angka D-W diantara -2 dan +2 (tidak ada autokorelasi) 

c) Angka D-W diatas +2 (ada autokorelasi positif)
95

 

b. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 
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Analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh atau 

hubungan dari beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. 

Model persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut
96

: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b2X2 + ɛ 

Keterangan: 

Y = Non Perfoming Financing  

a = konstanta 

b1 = Koefisien FDR   X1 = Financing Deposit Ratio (FDR) 

b2 = Koefisien Inflasi  X2 = Inflasi 

b3 = Koefisien BI Rate  X3 = BI Rate 

ɛ = Nilai Residu  

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji T)  

Uji T ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap suatu variabel terikat secara 

parsial (per variabel). Serta untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap 

variabel terikatnya. 

Suatu variabel bebas dianggap memiliki pengaruh yang berarti 

apabila dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dari Thitung 

> Ttabel, atau jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05), maka 
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Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 



 

 

variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat, 

sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka 

variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat.
97

 

b. Uji Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau secara 

keseluruhan. Jika variabel bebas memiliki pengaruh yang simultan 

terhadap variabel terikat, maka model persamaan regresi masuk kedalam 

kriteria cocok atau fit. 

Untuk menguji ketepatan model, digunakan nilai F hitung, dan 

untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (fit) 

atau tidak dilakukan pembandingan antara nilai F hitung dengan F tabel. 

Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α maka tolak H0, sehingga model 

regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Pada saat pengujian boleh 

menggunakan salah satu dari kedua kriteria yang dijelaskan sebelumnya. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Dalam model regresi ini diartikan sebagai seberapa besar 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. 

d. Variabel yang Paling Dominan (R Parsial) 
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Untuk mengetahui variabel yang memberikan pengaruh paling 

dominan terhadap Y dapat dilakukan dengan menghitung korelasi parsial 

untuk masing-masing variabel, melalui perkalian antara
98

: 

R square = pearson correlation x standardized coefficient (Beta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98

Ibid., 240. 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

FDR 96 111.12 139.96 125.9447 6.35596 40.398 

INFLASI 96 2.79 8.79 5.3335 1.61226 2.599 

BI RATE 96 4.25 7.75 6.3698 1.01371 1.028 

NPF 96 6.15 10.99 8.2584 1.41525 2.003 

Valid N (listwise) 96      

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas tingkat Non Perfoming Financing 

(NPF) terendah yang didapat oleh BPRS adalah 6,15%, NPF tertinggi adalah 

10,99% dan rata-rata NPF 8,26%. Sementara tingkat Financing Deposit Ratio 

(FDR) terendah adalah sebesar 111,12% dan FDR tertinggi adalah 139,96%. 

Tingkat Inflasi terendah sebesar 2,79% dan Inflasi tertinggi sebesar 8,79%. 

Sedangkan untuk tingkat BI Rate terendah sebesar 4,25% dan BI Rate 

tertinggi sebesar 7,75% 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 



 

 

  : error berdistribusi normal 

  :error tidak berdistribusi normal 

Error dikatakan normal (terima H0) jika nilai sig > 0,05. 

 

Tabel 4.2 Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.19629898 

Most Extreme Differences 

Absolute .070 

Positive .070 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .685 

Asymp. Sig. (2-tailed) .735 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian normalitas. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,735 

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,735 > 0,05) sehingga 

ketentuan Ho diterima dan disimpulkan bahwa asumsi normalitas 

terpenuhi. 

2) Uji Multikolinieritas 

Hipotesis:  

  : tidak terjadi multikolinieritas 

  : terjadi multikolinieritas 



 

 

Untuk mendeteksi digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika 

nilai VIF < 10, maka terima H0 (tidak terjadi multikolinieritas).  

           Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

FDR .689 1.452 

INFLASI .629 1.590 

BI RATE .493 2.027 

a. Dependent Variable: NPF 

Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai VIF pada ketiga variabel 

independent kurang dari 10 (VIF < 10), sehingga terima H0. Artinya 

model regresi linier berganda bebas dari multikolinieritas, dengan 

demikian asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi. 

3) Uji Heterokedastisitias 

Hipotesis: 

  : variansi identik (tidak terjadi heterokedastisitas) 

  : variansi tidak identik (terjadi heterokedastisitas) 

Error dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas (terima H0), jika nilai 

sig masing-masing variabel independent terhadap harga mutlak 

residual lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). 

     Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas 

 

Model T Sig. 



 

 

1 

(Constant) 2.367 .020 

FDR -.924 .358 

INFLASI .256 .798 

BI RATE -1.417 .160 

a. Dependent Variable: RES2 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian heterokedastisitas. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 

semua variabel bebas lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), sehingga 

terima H0. Jadi tidak terjadi heterokedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Hipotesis: 

  : tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi autokorelasi) 

  : terdapat korelasi antar residual (terjadi autokorelasi) 

Kriteria: 

d) Angka D-W dibawah -2 (ada autokorelasi positif) 

e) Angka D-W diantara -2 dan +2 (tidak ada autokorelasi) 

f) Angka D-W diatas +2 (ada autokorelasi positif) 

                  Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 

 

Model Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .039 .63730 .605 

a. Predictors: (Constant), BI RATE, FDR, INFLASI 

b.  Dependent Variable: RES2 

 



 

 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian Durbin-Watson. 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai D-W = 0,605 hasil 

dari nilai Durbin-Watson ini masuk dalam Angka D-W diantara -2 dan 

+2, sehingga terima H0 (tidak terjadi autokorelasi). 

c. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. 

Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

B Std. Error 

1 

(Constant) 21.755 2.579 

FDR -.111 .024 

INFLASI -.248 .098 

BI RATE .279 .175 

a. Dependent Variable: NPF 

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat model persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 21,755 – 0,111X1 – 0,248X2 + 0,279X3 + ɛ 

Persamaan diatas diuraikan sebagai berikut: 

1) Konstanta 

Tanpa dipengaruhi variabel yang lain, nilai dari NPF adalah 

21,755. 



 

 

2) Koefisien FDR (X1) 

Besarnya nilai koefisien FDR (X1) adalah -0.111. Artinya 

jika FDR naik sebesar 1 maka NPF turun sebesar 0,111. 

3) Koefisien Inflasi (X2) 

Besarnya nilai koefisien Inflasi (X2) adalah -0.248. Artinya 

jika Inflasi naik sebesar 1 maka NPF turun sebesar 0,248. 

4) Koefisien BI Rate (X3) 

Besarnya nilai koefisien BI Rate (X3) adalah 0,279. Artinya 

jika BI Rate naik sebesar 1 maka NPF naik sebesar 0,279.  

 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji T) 

Suatu variabel bebas dianggap memiliki pengaruh yang berarti 

terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi sebesar 5% jika nilai 

Thitung > Ttabel atau jika nilai sig < 0,05, maka variabel bebas secara individu 

berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai sig > 0,05, maka 

variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Hipotesis: 

H0  : X tidak berpengaruh terhadap Y pada BPRS di Indonesia. 

H1  : X berpengaruh terhadap Y pada BPRS di Indonesia 

                       Tabel 4.7 Uji Parsial (Uji T) 

 



 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 
Coefficie

nts 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21.755 2.579  8.436 .000 

FDR -.111 .024 -.498 -4.685 .000 

INFLASI -.248 .098 -.282 -2.540 .013 

BI RATE .279 .175 .200 1.593 .115 

a. Dependent Variable: NPF 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil Uji T, berdasarkan hasil tersebut 

diperoleh: 

a. Pengujian pengaruh FDR (X1) terhadap Y menghasilkan nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), 

sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X1 

terhadap Y signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar -

0,111 memiliki arti X1 mempunyai arah negatif terhadap Y, jika FDR 

naik 1% maka NPF turun sebesar 0,111%, sehingga X1 berpengaruh 

negatif terhadap Y. 

b. Pengujian pengaruh Inflasi (X2) terhadap Y menghasilkan nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 (0,013 < 0,05), 

sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X2 

terhadap Y signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar -

0,248 memiliki arti X2 mempunyai arah negatif terhadap Y, jika Inflasi 

naik 1% maka NPF turun sebesar 0,248%, X2 berpengaruh negatif 

terhadap Y. 



 

 

c. Pengujian pengaruh BI Rate (X3) terhadap Y menghasilkan nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05 (0,115 > 0,05), 

sehingga terima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa X3 tidak 

berpengaruh terhadap Y.  

2. Uji Simultan (Uji F) 

Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α maka tolak H0, sehingga model 

regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Pada saat pengujian boleh 

menggunakan salah satu dari kedua kriteria yang dijelaskan sebelumnya. 

Hipotesis: 

H0  : X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap Y 

pada BPRS di Indonesia. 

H1  : X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y pada 

BPRS di Indonesia. 

Tabel 4.8 Uji Simultan (Uji F) 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 54.321 3 18.107 12.253 .000b 

Residual 135.957 92 1.478   

Total 190.278 95    

a. Dependent Variable: NPF 

b. Predictors: (Constant), BI RATE, FDR, INFLASI 

 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian Uji F. berdasarkan hasil 

tersebut diperoleh nilai signifikansi uji f sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 



 

 

(0,000 < 0,05) sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa FDR, Inflasi, 

dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap NPF. 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y 

dapat diketahui dengan menghitung R square. 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .534a .285 .262 1.21565 

a. Predictors: (Constant), BI RATE, FDR, INFLASI 

 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi. 

Berdasrkan hasil tersebut diperoleh nilai R square = 0,285 = 28,5%. Hal ini 

berarti 28,5% variabel NPF dipengaruhi oleh variabel FDR, INFLASI, dan BI 

RATE. Sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

4. Variabel yang Paling Dominan (R Parsial) 

Untuk mengetahui variabel yang memberikan pengaruh paling 

dominan terhadap Y dapat dilakukan dengan menghitung korelasi parsial 

untuk masing-masing variabel, melalui perkalian antara: 

R square = pearson correlation x standardized coefficient (Beta) 

Tabel 4.10 Correlations 

 FDR INFLASI BI RATE NPF 



 

 

 

Tabel 4.11 Coefficcient 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21.755 2.579  

FDR -.111 .024 -.498 

INFLASI -.248 .098 -.282 

BI RATE .279 .175 .200 

a. Dependent Variable: NPF 

 

                     Tabel 4.12 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

FDR 

Pearson Correlation 1 .349** .558** -.484** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 96 96 96 96 

INFLASI 

Pearson Correlation .349** 1 .609** -.334** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 

N 96 96 96 96 

BI RATE 

Pearson Correlation .558** .609** 1 -.250* 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .014 

N 96 96 96 96 

NPF 

Pearson Correlation -.484** -.334** -.250* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .014  

N 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

1 .534a .285 .262 1.21565 

a. Predictors: (Constant), BI RATE, FDR, INFLASI 

 

Variabel yang paling dominan 

X1 = -0,484 x -0,498 = 0,241 (Paling dominan) 

X2 = -0,334 x -0,282 = 0,094 

X3 = -0,250 x 0,200 = -0,05 

                                     0,285 (R Square) 

Tabel 4.13 R Parsial 

Variabel R Parsial 

FDR (X1) 0,241 

Inflasi (X2) 0,094 

BI Rate -0,05 

 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil pengujian R Parsial. Berdasarkan 

hasil tersebut diketahui bahwa koefisien korelasi parsial antara X1 dan Y 

adalah 0,241. Nilai koefisien ini lebih besar dibandingkan dengan nilai 

koefisien korelasi parsial dari variabel lainnya. Sehingga, variabel 

independent yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap Y (NPF) 

adalah X3 (FDR). 

 



 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia 

Rasio FDR menggambarkan tingkat likuiditas dari bank, yang mana 

semakin tinggi nilai FDR berarti pembiayaan yang disalurkan bank syariah 

semakin banyak dan likuiditas bank tersebut semakin berkurang. Berdasarkan 

hasil analisis diketahui bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap 

NPF pada BPRS di Indonesia. Artinya, ketika FDR meningkat maka rasio 

NPF mengalami penurunan. Hasil analisis ini berbeda dengan teori yang ada, 

yaitu jika FDR meningkat maka NPF juga akan mengalami peningkatan. 

Agresifitas BPRS dalam melakukan ekspansi pembiayaan, tidak 

lantas menjadikan BPRS mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam 

penyaluran pembiayaannya. Bank Syariah akan mempertimbangkan ekspansi 

berdasarkan prinsip pembiayaannya untuk menekan risiko atas ekspansi yang 

dilakukan. 

Ekspansi pembiayaan BPRS lebih banyak dialokasikan untuk 

pembiayaan dengan prinsip jual beli yakni dengan akad murabahah, dimana 

prinsip jual beli ini memiliki return yang pasti dan risiko yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Sehingga 

sekalipun BPRS melakukan ekspansi pembiayaan, maka tidak lantas akan 

berpengaruh pada peningkatan NPF. 

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS 

di Indonesia 



 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Inflasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Artinya, ketika 

Inflasi meningkat rasio NPF pada BPRS mengalami penurunan. Hasil analisis 

ini berbeda dengan teori yang ada, berdasarkan teori jika perekonomian 

masyarakat mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya adalah 

inflasi, maka kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya akan 

berkurang. Artinya ketika Inflasi tinggi maka rasio NPF akan tinggi. 

Dengan demikian pada BPRS tingginya Inflasi tidak menyebabkan 

nasabah mengesampingkan tanggung jawab mereka dalam melunasi 

pinjamannya. Selain itu, BPRS yang lebih banyak bermain di sektor mikro 

yang memiliki ketahanan lebih kuat terhadap perlambatan ekonomi, sehingga 

perubahan keadaan ekonomi seperti naiknya inflasi tidak terlalu berdampak 

terhadap BPRS. 

3. Pengaruh BI Rate Terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada 

BPRS di Indonesia 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa BI Rate tidak 

berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Artinya, apabila BI Rate 

mengalami kenaikan maka rasio NPF pada BPRS tidak akan terpengaruh oleh 

hal tersebut. Hasil analisis ini berbeda dengan teori yang ada, yaitu naik dan 

turunnya suku bunga yang tidak stabil memiliki efek bagi perusahaan baik 

efek yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila suku 

bunga tidak stabil maka return suatu perusahaan juga akan mengalami 

ketidakstabilan karena harga produksi dan harga jual akan mengalami 



 

 

perubahan sesuai dengan tingkat suku bunga. Sehingga hal tersebut 

menyebabkan perusahaan telat bahkan macet dalam membayar angsuran 

pembiayaan. Artinya ketika BI Rate tinggi maka rasio NPF akan tinggi. 

Namun hal tersebut tidak berlaku pada BPRS. Terjadinya perubahan 

tingkat suku bunga tidak menjadikan UMKM yang menerima pembiayaan 

dari BPRS mengesampingkan tanggung jawab dalam mengangsur ataupun 

melunasi pembiayaan, sehingga pada saat suku bunga mengalami kenaikan 

BPRS tidak akan menghadapi pembiayaan macet atau bermasalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang 

disusun sebagaimana telah di bahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis Uji T diperoleh bahwa secara parsial Financing Deposit Ratio 

(FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap Non Perfoming Financing 

(NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. 

2. Hasil analisis Uji T diperoleh bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di 

Indonesia tahun 2010-2017. 

3. Hasil analisis Uji T diperoleh bahwa secara parsial BI Rate tidak berpengaruh 

terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 

2010-2017. 

4. Hasil Uji F menunjukkan bahwa Financing Deposit Ratio (FDR), Inflasi, dan 

BI Rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2017. Hasil pengujian 

signifikansi F statistik sebesar 0,00 < 0,05. Adapaun nilai R Square sebesar 

0,285 yang berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 



 

 

28,5%. Sedangkan sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain diluar model penelitian ini. 

5. Hasil uji R Parsial menunjukkan bahwa vaiabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada BPRS di 

Indonesia tahun 2010-2017 adalah Financing Deposit Ratio (FDR). Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa koefisien korelasi parsial antara FDR dan Y 

adalah 0,241 (24,1%). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian tentang “Pengaruh 

Financing Deposit Ratio (FDR), Inflasi, dan BI Rate Terhadap Non Perfoming 

Financing (NPF) Pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2017”, maka peneliti 

dapat memberikan beberapa saran/masukan agar penelitian ini dapat berguna 

untuk kedepannya, diantaranya: 

1. Bagi para praktisi, agar senantiasa memberikan perhatian dan dukungan 

penuh dalam perkembangan BPRS di Indonesia. Mengingat BPRS berperan 

penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pelaku 

UMKM yang masih sulit untuk mengakses ke bank-bank besar. 

2. Bagi manajemen BPRS, agar selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan 

menerapkan pengawasan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan untuk 

meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. 



 

 

3. Bagi akademisi, diharapkan adanya penelitian berikutnya yang dapat 

memecahkan permasalahan pada bank syariah di Indonesia khususnya 

mengenai Non Perfoming Financing (NPF). 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, diharapkan 

untuk menggunakan vaiabel-vaiebel lain baik itu dari faktor internal bank 

maupun faktor makroekonomi, serta gunakanlah metode lain agar 

mendapatkan hasil dari sudut pandang yang berbeda. 
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