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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Perbankan Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 dalam Anto (2012) 

menyebutkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

Menurut Perwataatmadja dan Antonio dalam Stiawan (2009), pembiayaan 

dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan 

pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang di investasikan, tetapi dari pembagian 

laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan investment 

banking, dimana secara garis besar produknya adalah mudarabah (trust financing) 

dan musyarakah (partnership financing) sedangkan yang bersifat investasi 

diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli). Karena bank syariah 

menerapkan prinsip bagi hasil maka kondisi besar kecilnya bagi hasil tergantung 

pada besar kecilnya jual beli yang dilakukan (Sahara, 2013). Artinya, semakin 

tinggi transaksi keuntungan yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan maka 

semakin besar bagi hasil yang diperoleh, dan begitu pula sebaliknya. 

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU 

No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 13 dalam 



9 
 

Ningsih (2012) menjelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana 

atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah. Pada bank syariah terdapat prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, yang kemudian menjadi batasan-batasan pada 

bank syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam. 

2.1.2 Prinsip Bank Syariah 

Menurut Muhammad dalam Kurniasari (2012), bank syariah dalam 

menjalankan kegiatan usahanya mempunyai 5 prinsip syariah yang terdiri atas, 

sebagai berikut :  

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)  

Menurut Antonio dalam Ningsih (2012), Al-Wadiah dapat diartikan 

sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan 

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu: 

1) Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) 

Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan 

tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan 

tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang 

bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun 

aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box. 
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2) Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)  

Akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan 

dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan 

barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan 

atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan 

yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak 

penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. 

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)  

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana (Antonio dalam Ningsih, 

2012). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah: 

1) Al -Mudharabah  

Menurut Antonio dalam Faruq (2010), Al-Mudharabah adalah akad 

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola 

(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang ditulis didalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari 

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi 

menjadi dua jenis:  
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(1) Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul 

maal dan mudharib yang tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan 

daerah bisnis.  

(2) Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul 

maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada 

shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. 

2) Al-Musyarakah  

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fathawati, 2012). Dua jenis 

al-musyarakah:  

(1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi 

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset menjadi dua orang 

atau lebih.  

(2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua 

orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan 

modal musyarakah. 

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)  

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama 
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bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). 

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)  

Menurut Devita (2014), Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada 

dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan 

penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk 

memiliki barang pada akhir masa sewa. 

5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)  

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan 

bank. Menurut Antonio dalam Dewi (2010), bentuk produk yang berdasarkan 

prinsip jasa antara lain:  

1) Al-Wakalah  

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.  

2) Al-Kafalah 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

3) Al-Hawalah 

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam 
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perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-

dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa 

membayarkan dulu piutang tersebut.  

4) Ar-Rahn  

A-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn 

adalah semacam jaminan utang atau gadai.  

5) Al-Qardh 

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha 

kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan 

shadaqah. 

2.1.3 Sistem Operasional Bank Syariah 

Menurut Rindawati dalam Ningsih (2012), sistem operasi dalam perbankan 

syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif 

mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana 

nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan 
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(misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai 

kesepakatan. Sistem operasional bank syariah terbagi menjadi 2, yaitu : 

1. Sistem Penghimpunan Dana 

Metode penghimpunan dana yang ada pada teori yang diungkapkan 

Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga 

kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut 

menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi 

tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda dengan hal tersebut, 

bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk 

penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya dana bank syariah terdiri 

atas (Syukuri, 2012): 

1) Modal  

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana 

modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, 

dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset 

atau non earning asset). Mekanisme penyertaan modal pemegang saham 

dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm 

asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.  

2) Titipan (Wadi’ah)  

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi 

dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai 

dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah. Dalam prinsip ini, bank menerima 
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titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. 

Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

3) Investasi (Mudharabah)  

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang 

mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) 

dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik 

dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni 

yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, 

dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya 

pada bank konvensional.   

2. Sistem Penyaluran Dana (Financing)  

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan 

tiga model, yaitu (Awan, 2012):  

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan 

dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi 

bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.  

2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi 

adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama 

dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek 
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transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, 

maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.  

3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang 

ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip 

bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah 

dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. 

2.2 Profitabilitas Bank 

Definisi rasio profitabilitas menurut Kasmir (2008) adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dilihat dari laba yang 

dihasilkan penjualan dan pendapatan investasi.  

Analisa profitabilitas juga sangat penting bagi semua pengguna, khususnya 

investor dan kreditor. Bagi investor, laba merupakan satu-satunya faktor penentu 

perubahan nilai efek. Bagi kreditor, laba umumnya merupakan sumber pembiayaan 

bunga dan pokok. Penilaian profitabilitas bank syariah dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dalam perhitungan rasio profitabilitas 

pada bank syariah, terdapat empat jenis perhitungan yang digunakan yaitu: 

1. Return on Assets (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank 

dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang 

menghasilkan keuntungan. Return on Asset (ROA) adalah gambaran 

produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. 
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Menurut Sawir dalam Dini dan Indarti (2012), secara sistematis Return on Asset 

(ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

    
           

           
       

2. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola 

modal yang tersedia (ekuitas) untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin 

besar Return on Equity (ROE), semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Menurut Sawir dalam Dini dan Indarti (2012), secara sistematis 

Return on Equity (ROE) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

     
           

       
       

3. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) yang merupakan indikator rentabilitas sebagai rasio 

keuangan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

aktiva untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Menurut Surat Edaran BI 

No. 3/30DPNP dalam Puspitasari (2009), secara sistematis Net Interest Margin 

(NIM) dihitung dengan menggunakan rumus:  
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4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Perbandingan antara biaya operasional termasuk beban bunga dan pendapatan 

operasional termasuk pendapatan bunga. Semakin besar rasio BOPO, maka 

semakin tidak efesien suatu bank. Efisiensi bank dikatakan membaik 

ditunjukkan oleh penurunan nilai BOPO. Menurut Surat Edaran BI No. 

3/30DPNP dalam Puspitasari (2009), secara sistematis BOPO dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

      
                 

                      
       

2.3 Analisa Makro Ekonomi 

Menurut Kurniasari (2012), analisa makro ekonomi merupakan analisis 

terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro berupa peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh 

perusahaan. Makro ekonomi berfokus pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat 

mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, neraca perdagangan dan pembayaran 

suatu negara, faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dan upah, 

kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga dan 

jumlah utang Negara.  

Menurut Siamat dalam Kurniasari (2012), kondisi makro dalam perekonomian 

suatu Negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi operasional 

perbankan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan berkaitan dengan 

kinerja keuangan perbankan yang ada di Negara tersebut. Semua variabel makro 
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ekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas bank, dengan asumsi bahwa bank syariah 

melakukan usaha dengan tidak menggunakan prinsip bunga dan lebih kearah investasi 

rill dengan model bagi hasil. 

2.3.1 Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Menurut Boediono dalam Soeratno (2000), inflasi didefinisikan sebagai 

kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. 

Kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak dapat dikatakan 

sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap kenaikan 

harga sebagian besar barang-barang lain. Kecenderungan untuk naik terus 

menerus berarti kenaikan harga selama satu musim atau selama satu periode 

waktu saja tidak dapat dikatakan inflasi.   

Dampak yang ditimbulkan inflasi terhadap perekonomian adalah sebagai 

berikut : 

a. Inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif 

b. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi 

c. Menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa yang akan 

datang 

d. Menimbulkan masalah neraca perdagangan 

Menurut Tambunan dalam Soeratno (2000), laju inflasi dapat dihitungan 

dengan IHK (Indeks Harga Konsumen) adalah angka indeks yang mengukur 

besarnya perubahan harga yang terjadi pada sekelompok barang dan jasa yang 
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mewakili konsumsi masyarakat rata-rata diwilayah perkotaan. Berdasarkan 

perhitungan IHK, maka inflasi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

        
           

      
     

Keterangan : 

IHKt adalah indeks harga konsumen pada tahun yang dihitung (tahun t) 

IHKt-1 adalah indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya (tahun t-1) 

2. Teori Inflasi 

1) Teori Kuantitas Uang 

Teori kuantitas uang adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, 

namun teori ini masih sangat berguna untuk menerepakan proses inflasi 

pada saat ini terutama di Negara sedang berkembang. Teori ini menyoroti 

peranan penambahan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat. Inti dari 

teori ini adalah sebagai berikut : 

a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar. 

Dengan bertambahnya jumlah uang beredar secara terus menerus, 

masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, 

dan keadaan ini akan menaikkan harga. 

b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar 

dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikkan harga dimasa yang 

akan datang. 
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2) Teori Keynes 

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan 

barang dan jasa yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh 

masyarakat itu sendiri. Proses inflasi menurut kelompok ini adalah proses 

perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang 

menginginkan bagian yang lebih besar dari apa yang mampu disediakan 

oleh masyarakat. 

Hal ini menimbulkan inflationary gap karena permintaan total 

melebihi jumlah barang yang tersedia. Golongan-golongan tersebut bisa 

Pemerintah yang berusaha memperoleh lebih banyak barang dengan cara 

mencetak uang untuk mendanai kebutuhannya tersebut. Golongan yang lain 

bisa pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan investasi dengan 

mengambil kredit dari bank atau bisa juga serikat buruh yang meminta 

kenaikan upah melebihi produktivitasnya. 

2.3.2 Nilai Tukar $ terhadap Rp 

Menurut Soeratno (2000), nilai tukar mata uang asing atau kurs mata uang 

asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu Negara yang dinyatakan dalam 

nilai mata uang Negara lain. Sedangkan nilai kurs valuta asing dapat juga 

didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya 

rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing.  

Dengan adanya perubahan kondisi ekonomi serta sosial dan politik yang 

terjadi disuatu negara, nilai tukar dapat berubah secara substansial. Mata uang dapat 
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dikatakan mangalami apresiasi jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang Negara 

lain mengalami kenaikan. Sebaliknya, mata uang dikatakan mengalami depresiasi 

jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang Negara lain mengalami penurunan. 

Fluktuasi atas perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang 

luar negeri (foreign exchange market). 

2.3.3 Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah salah satu variabel penting dalam pembahasan 

ekonomi makro. Variabel ini digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran 

masyarakat sebuah perekonomian, kinerja perekonomian dari waktu ke waktu, 

melihat struktur perekonomian suatu Negara, membandingkan perekonomian 

Negara satu dengan perekonomian Negara lain, dan sebagainya (Soeratno, 2000).  

Pendapatan nasional tidak hanya menghitung pendapatan secara nasional 

saja, tetapi juga menghitung pengeluaran secara nasional, bahkan produksi barang 

dan jasa secara nasional. Perhitungan tersebut dilakukan secara periodik, biasanya 

dalam satuan waktu tahunan atau kuartalan.  

Menurut Soeratno (2000), salah satu indikator penting untuk mengetahui 

kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk 

Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.  
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PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB 

atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 

dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan 

struktur ekonomi, sedangkan PDB harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

2.3.4 Jumlah Uang Beredar 

1. Pengertian Uang 

Menurut Soeratno (2000), uang merupakan sesuatu yang diterima secara 

umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari 

transaksi ekonomi yang dilakukan yaitu berupa pembelian barang, jasa, serta 

pembayaran utang. Dengan demikian, uang dapat didefiniskan dari fungsi uang 

itu sendiri, yaitu sebagai alat tukar menukar (means of exchange), alat atau 

satuan pengukur nilai (measure of value atau unit of account), standar atau 

ukuran pembayaran masa depan (standard for deferred payments), alat 

penimbun kekayaan atau daya beli (store of wealth atau store of value), dan 

sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan (means of commodity). 

2. Pengertian Jumlah Uang Beredar 

Menurut Soeratno (2000), jumlah uang beredar meliputi uang kartal 

yang beredar, uang giral, dan uang kuasi. Uang kartal adalah uang yang 

diterbitkan oleh Bank Sentral yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. 
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Uang kartal ada yang masuk ke kas Negara, misalnya pembayaran pajak oleh 

wajib pajak. Disamping itu, ada uang kartal yang masuk ke kas bank umum, 

misalnya pembayaran oleh masyarakat yang menabung di bank umum. Uang 

giral adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Umum yang berupa saldo 

rekening koran yang ada di Bank Umum. Uang kuasi adalah uang yang 

diterbitkan oleh Bank Umum yang terdiri atas deposito berjangka, tabungan, 

dan rekening valuta asing milik swasta domestik. 

Munculnya uang giral dan uang kuasi berasal dari uang yang diedarkan 

oleh Bank Sentral (uang kartal), karena uang yang diedarkan yang dipegang 

masyarakat sebagian untuk tujuan konsumsi dan sebagian untuk tujuan 

tabungan atau saving. Saving dapat dilakukan dengan membuka rekening koran 

(demand deposits) yang menimbulkan uang giral atau dengan membuka 

simpanan tabungan (saving deposits) maupun deposito berjangka (time 

deposits) yang menimbulkan uang kuasi. 

Menurut Boediono dalam Indahsari dan Hascaryani (2015), jumlah uang 

beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral saja disebut dengan jumlah 

uang beredar dalam arti sempit dan sering ditulis dengan istilah M1. Jumlah 

uang beredar yang terdiri atas uang kartal, uang giral, dan uang kuasi disebut 

dengan jumlah uang beredar dalam arti luas dan sering ditulis dengan istilah M2 

merupakan penjumlahan M1 dan uang kuasi. Di Indonesia, pengertian jumlah 

uang beredar dalam arti luas menunjukkan posisi likuiditas perekonomian suatu 

Negara. 
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2.3.5 Tingkat Suku Bunga 

Menurut Raharja (2011), tingkat suku bunga (interest rate) merupakan 

harga atau biaya kesempatan (opportunity cost) atas pengunaan dana atau uang 

yang harus dibayar karena daya beli (purchasing power) dana tersebut pada saat ini. 

Oleh karena itu, bunga juga dapat diartikan sebagai uang yang diperoleh atas 

pinjaman yang diberikan. Suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Suku bunga nominal 

Merupakan suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang 

dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk 

setiap satu rupiah yang diinvestasikan. 

2) Suku bunga rill 

Merupakan suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan 

didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. 

Ada beberapa teori yang membahas mengenai tingkat bunga, diantaranya adalah: 

1) Teori tingkat bunga Fischer 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada dua tingkatan bunga, 

yaitu bunga nominal dan bunga riil. Tingkat bunga yang dibayar oleh bank 

adalah tingkat bunga nominal dan kenaikan dalam daya beli masyarakat adalah 

tingkat bunga riil.  

Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan 

tingkat inflasi. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat 
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bunga dapat terjadi karena adanya perubahan tingkat bunga riil atau perubahan 

tingkat inflasi. 

2) Teori tingkat bunga Keynes 

Bunga adalah sebuah pembayaran untuk menggunakan uang. Dalam 

teori preferensi likuiditas, Keynes menjelaskan pandangannya mengenai 

bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Teori ini memiliki 

asumsi adanya penawaran uang riil tetap dan biasanya tidak tergantung oleh 

tingkat bunga. Bunga adalah salah satu determinan dalam memutuskan berapa 

banyak uang yang ingin dipegang oleh seseorang. Ketika tingkat bunga naik, 

maka masyarakat cenderung memilih sedikit memegang uang. 

Teori preferensi likuiditas menyebutkan bahwa tingkat bunga 

menyesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang. Dalam teori ini, penurunan 

dan peningkatan penawaran uang akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran 

uang riil dan tingkat bunga keseimbangan. Jadi, menurut teori preferensi 

likuiditas, penurunan dalam penawaran uang akan menaikkan tingkat bunga, 

dan peningkatan dalam penawaran uang akan menurunkan tingkat bunga 

(Raharja, 2011). 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Inflasi berpotensi mengerakan bunga kredit. Kenaikan bunga kredit tentu 

akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan kredit. Sementara itu pendapatan 

dari sektor kredit akan menjadi kecil. Hal ini tentu saja akan berimbas pada 
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profitabilitas bank yang bersangkutan. Menurut Sukirno (2003) mengatakan bahwa 

inflasi yang meningkat akan menyebabkan nilai rill tabungan merosot karena 

masyarakat akan mempergunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran 

akibat naiknya harga-harga barang sehingga akan mempengaruhi profitabilitas 

bank. 

Bila melihat dari sudut pandang investor inflasi menyebabkan penurunan 

nilai mata uang atau kenaikan harga yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. 

Dengan kondisi seperti ini para investor tidak mau untuk berinvestasi di sektor riil. 

Padahal biasanya dana untuk investasi sebagian besar di danai oleh bank. Hal ini 

menjadikan bank kesulitan dalam menyalurkan dana serta menanggung biaya dari 

modal yang ada. 

Secara umum dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi 

faktor produksi serta produk nasional. Masalah hyperinflation sangat merugikan 

masyarakat baik produsen, konsumen dan pemerintah sendiri. 

Teori ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kalengkongan (2013) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. Penelitian 

selanjutnya oleh Dwijayanthy dan Naomi (2009) yang menyatakan hasil 

penelitiannya bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. 

Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sahara (2013) yang 

menyatakan hasil penelitiannya bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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H1 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah 

2.4.2 Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Nilai tukar mata uang asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga 

atau nilai mata uang suatu Negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang Negara 

lain. Dengan adanya perubahan kondisi ekonomi serta sosial dan politik yang 

terjadi disuatu negara, nilai tukar dapat berubah secara substansial. Mata uang dapat 

dikatakan mangalami apresiasi jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang Negara 

lain mengalami kenaikan. Sebaliknya, mata uang dikatakan mengalami depresiasi 

jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang Negara lain mengalami penurunan. 

Fluktuasi atas perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang 

luar negeri (foreign exchange market). 

Menurut Dwijayanthy dan Naomi (2009), dengan adanya pengaruh nilai 

tukar mata uang terhadap profitabilitas bank mengindentifikasikan apabila nilai 

tukar mengalami apresiasi dan depresiasi, maka akan berdampak pada kewajiban 

valas bank pada saat jatuh tempo. Jika terjadi peningkatan mata uang dollar 

amerika, maka akan menyebabkan bertambahnya hutang luar negeri, sehingga 

perbankan akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Akibatnya, 

profitabilitas bank akan mengalami perubahan jika dalam kasus tersebut bank tidak 

melakukan headging. Selain itu, perbankan syariah juga dapat terpengaruh oleh 

depresiasi nilai tukar melalui nasabah yang memiliki dana besar dalam bentuk 

valuta asing seperti dollar AS.  
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Teori ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dwijayanthy dan Naomi (2009) yang hasilnya menyatakan hasil penelitiannya 

bahwa nilai tukar mata uang asing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. 

Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H2 : Nilai tukar dollar ($) pada rupiah (Rp) berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas bank syariah 

2.4.3 Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), 

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Jika PDB naik, 

maka akan diikuti peningkatan pandapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk 

menabung (saving) juga akan ikut meningkat. Dengan terjadinya peningkatan dari 

sisi saving ini maka akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Sukirno, 

2003). Sedangkan salah satu kegiatan bank sebagai mediasi sektor keuangan adalah 

mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam investasi. 

Keuntungan dari investasi itulah yang nantinya menjadi bagian dari profitabilitas 

bank syariah. 

Teori ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sahara (2013) yang dilakukan pada bank syariah dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap 
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profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

H3 : Produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank 

syariah 

2.4.4 Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan 

ekonomi. Bila perekonomian tumbuh berkembang, maka jumlah uang beredar juga 

bertambah namun komposisi berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi 

penggunaan uang kartal semakin sedikit dan kemudian digantikan dengan uang 

giral. Apabila perekonomian semakin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran 

uang semakin kecil dan kemudian digantikan dengan porsi uang yang semakin 

besar.  

Permintaan uang tunai untuk tujuan transaksi menunjukkan jumlah uang 

tunai yang diminta untuk tujuan membiayai transaksi atau pengeluaran yang 

sifatnya tertentu (perbulan) membayar dalam jumlah tetap dan rutin. Jumlah uang 

tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi secara 

positif oleh tingkat pendapatan. Artinya semakin besar tingkat pendapatan semakin 

besar pula jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, 

dan sebaliknya. 

Peningkatan dari permintaan uang tunai tersebut membuat jumlah uang 

beredar di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini yang 

mendorong perbankan di Indonesia agar meningkatkan tingkat suku bunga bank 
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untuk mengurangi jumlah uang beredar. Namun, pada kenyataannya jumlah uang 

beredar di masyarakat semakin meningkat karena inflasi. Kenaikan inflasi akan 

menyebabkan kenaikan pada suku bunga kredit, sehingga jumlah kredit yang 

ditawarkan dan disalurkan akan berkurang dan pendapatan bank dari sisi kredit juga 

menurun. Hal ini menyebabkan penurunan profit bank. Selain itu, jumlah uang 

beredar yang semakin bertambah akan menurunkan cadangan kas di bank yang 

dapat disalurkan sebagai kredit (Indahsari dan Hascaryani, 2015). Dengan adanya 

teori tersebut hipotesis dapat kita rumuskan sebagai berikut : 

H4 : Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah 

2.4.5 Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Suku bunga BI (BI rate) juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika 

suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang 

berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga pada bank 

syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke 

bank konvesional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila 

DPK turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan 

(Karim, 2006). 

Teori ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sahara (2013) yang dilakukan pada bank syariah dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada 

bank syariah. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H5 : Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah 
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2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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