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ANALISI PENGARUH BONUS SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH 

(SBIS), INFLASI, DAN KURS TERHADAP BESARAN PEMBIAYAAN BANK 

SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JANUARI 2013-JUNI 2015 

ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Bonus Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi, dan Kurs Terhadap Besaran Pembiayaan Bank 

Syariah di Indonesia. Metodeanalisis yang di gunakan dalam penelitian ini ialah 

Error Correction Model (ECM). Variabel dependen adalah pembiayaan bank syariah, 

sedangkan variable independennya ialah tingkat bonus SBIS, tingkat inflasi, dan kurs. 

Hal ini menunjukan pada jangka pendek ketiga variable independen tidak memiliki 

pengaruh signifikan sedangkan pada jangka panjang mempunyai pengaruh signifikan. 

Hasil ini menunjukan semakin tinggi tingkat SBIS, inflasi, dan kurs maka bank 

syariah akan memiliki kecendrungan untuk mengurangi penyaluran pembiayaan. 

Kata Kunci: Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS), Inflasi, danKurs. 

ABSTRACT 

 This research was conducted to analyze the Effect of Bank Indonesia Sharia 

Certificates (SBIS), Inflation and Exchange Rate Bank Syariah Financing in 

Indonesia. The analysis method used in this research is Error Correction Model 

(ECM). Dependent variable is Islamic bank financing, while the independent variable 

is SBIS bonus rate, inflation rate, and kurs. this shows in the short run the three 

independent variables have no significant influence while in long term have 

significant influence. This result shows that the higher level of SBIS, inflation, and 

exchange rate, the syariah bank will have a tendency to reduce the distribution of 

financing. 

Keywords: Bank Syariah Financing in Indonesia, the Effect of Bank Indonesia Sharia 

Certificates (SBIS), Inflation and Exchange Rate. 

1. PENDAHULUAN 

 Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar 

mekanisme ekonomi di sector riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-

beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 
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pembiyaaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang di nyatakan sesuai dengan 

nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro. Menurut Adityantoro dan 

Rahardjo (2013) dalam menjalankan fungsinya bank telah mengakibatkan 

timbulnya aliran dana,  oleh karena itu jika perbankan lebih focus pada dana yang 

telah di himpun untuk di salurkan dalam pemberian kredit maka seluruh 

masyarakat dapat merasakan fungsi dari sector perbankan itu sendiri. Sehingga 

bank menjadi salah satu lembaga yang di percaya oleh masyarakat untuk 

mengelola dana agar menjadi lebih produktif. 

 Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana (Funding) dari 

nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang 

terkumpul kemudian dinvestasikan pada dunia usaha melaui investasi sendiri (non-

bagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/trade 

financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank 

dibagi kembali antara bank dan nasabah (Ascarya, 2007).Secara teori, bank 

syariah menggunakan konsep two tier mudharabah (mudharabah tingkat dua), 

yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasisebagai institusi intermediasiinvestasi 

yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun 

pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha 

atau mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai 

pemilik dana atau Ash-shahibul maal. Selain itu bank syariah juga bisa bertindak 

sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha 

(Ascarya, 2007). 

 Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan 

tujan penggunannya, yaitu: Pertama, Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Kedua, 

pembiayaan dengan prinsip sewa. Ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

Keempat, Pembiayaan dengan akad pelengkap. 

 Dalam melakukan investasinya, bank-bank Islam memastikan bahwa dana-

dana mereka dan dana yang tersedia bagi mereka untuk diinvestasikan, dapat 

menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta 
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bermanfaat bagi masyarakat. Peran perbankan syariah dalam meningkatkan 

mobilisasi dana masyarakat, sangat penting sebagai pelaksanaan wujud perbankan 

syariah sebagai lembaga intermediasi. Lembagaintermediasi tersebut 

menghubungkan antara surplus spending unit dan deficit spending unit. 

Menghubungkan kedua hal tersebut memiliki posisi strategis dalam perekonomian 

nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan nasional termasuk 

perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan 

kontribusinya terhadap ekonomi. 

 Kondisi perekonomian yang selalu menarik perhatian perbankan dalam 

menyalurkan pembiayaan adalah tingkat inflasi. karena secara umum inflasi 

berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa 

selama suatu periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena 

moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar perhitungan moneter terhadap 

suatu komoditas. Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi yaitu tingkat 

perubahan dari tingkat harga secara umum (Karim, 2007). Tingkat inflasi berbeda 

dari satu periode ke periode lainnya. Dan berbeda pula dari satu negara dengan 

negara lainnya. Adakalanya tingkat inflasi rendah, yaitu mencapai dibawah 4-6%. 

Tingkat yang moderat mencapai 5-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai 

tingkat beberapa ratus atau ribu persen dalam setahun (Sukirno, 2007). 

 Inflasi juga meninimbulkan beberapa akibat buruk bagi individu maupun 

masyarakat dan kegiatan prekonomian lainnya secara keseluruhan. Di samping itu 

kurs juga berpengaruh apabila inflasi tidak di iringi dengan berubahnya nilai kurs, 

yang akan berdampak pada rupiah yang akan mengalami tekanan dan 

terdepresiasi. Secara tidak langsung akan mempengaruhi besaran pembiayaan 

yang di keluarkan oleh perbankan kususnya pembiayaan modal dalam bisnis 

eksport import yang lebih besar. Oleh karena itu Bank Indonesia yang memiliki 

tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bahwa dalam rangka 

mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank 

Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah 

melalui operasi pasar terbuka. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas 
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pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi 

pasar terbuka di perlukan penyempurnaan instrument dalam bentuk Sertifikat 

Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah (PBI No. 10/11/PBI/ 2008). Hal ini 

dapat kita lihat pada SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dari tahun 2008 

hingga 2012 mengalami fluktuasi yang signifikan hal ini juga seiring dengan 

tingkat inflasi yang juga mengalami hal yang sama tetapi tidak dengan 

perkembangan pembiayaan bank syariah yang mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahunnya. Faktor kurs mata uang relative tidak stabil mengalami perubahan nilai 

yang terus menerus. Bagi suatu perusaahaan sendiri, depresiasi rupiah terhadap 

dollar menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia suram. Perbankan 

syariah sebagai mana mestinya akan terpengaruh oleh gejolak mata uang sejauh 

peranan matauang tersebut dalam transaksi bank dan banyaknya deposit dalam 

matauang asing yang dimiliki oleh bank tersebut. 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Bonus Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi, dan Kurs Terhadap Besaran Pembiayaan Bank 

Syariah di Indonesia Periode Januari 2013-Juni 2015. Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data sekunder. Dengan menggunakan model uji linier 

berganda. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

 Pada variabel SBIS hasil menunjukan bahwa SBIS berpegaruh positif 

dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap besaran 

pembiayaan bank syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek apabila SBIS 

naik sebesar satu persen maka besaran pembiayaan  akan naik sebesar 0,0039 

persen (0,03%) dan sebaliknya, apabila SBIS turun sebesar satu persen maka 

besaran pembiayaan akan turun sebesar 0,0039 persen (0,03%). Dalam jangka 

panjang apabila SBIS naik sebesar satu persen, maka besaran pembiayaan 

akan naik sebesar 0,007 persen(0,07%) dan sebaliknya, apabila SBIS turun 

sebesar satu persen maka besaran pembiayaan akan naik sebesar 0,007 persen 

(0,07%). 
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3.2. Inflasi 

 Variabel yang berpengaruh selanjutnya adalah inflasi dalam jangka 

panjang. Hasil menunjukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap besaran pembiayaan. Dalam jangka panjang apabila inflasi naik 

sebesar satu persen maka besaran pembiayaan akan turun 0,0202 persen 

(0,02%) dan sebaliknya, apabila inflasi turun sebesar satu persen maka 

besaran pembiayaan akan naik sebesar 0,0202 persen (0,02%). 

3.3. Kurs 

 Variabel yang berpengaruh ketiga adalah KURS dalam jangka panjang. 

Hasil menunjukan bahwaKURS berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

besaran pembiayaan. Dalam jangka panjang apabila KURS naik sebesar satu 

persen maka besaran pembiayaan akan turun0,3159persen (0,31%) dan 

sebaliknya, apabila KURS turun sebesar satu persen maka besaran 

pembiayaan akan turun sebesar 0,3159 persen (0,31%). 

4. PENUTUP 

 Berdasarkan penelitian ini dan hasil regresi dengan model penyesuaian Error 

Correction Model (ECM) mengenai pengaruh variabel penelitian yakni Sertifikat 

bank Indonesia syariah (SBIS), Inflasi, dan Kurs terhadap besaran pembiayaan 

bank syariah di Indonesia periode januari 2013 – juni 2015, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

4.1. Dari hasil regresi Error Correction Model (ECM), pada parameterisasi 

model menunjukan bahwa nilai kelambanan (λ) variabel P terletak diantara 0 

< λ < 1, yaitu sebesar 0 <0,143435< 1, dan dapat dilihat nilai probabilitas dari 

ECT sebesar 0,0418< 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model tersebut 

adalah benar–benar model ECM. 

4.2. Setelah dilakukan uji asumsi Klasik pada model, dalam penelitian ini 

dinyatakan terdapat masalah uji asumsi klasik. Yaitu multikolinieritas. 

4.3. Dari hasil estimasi persamaan tersebut besarnya koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,552589. Artinya 55,25% variasi Pembiayaan dapat dijelaskan oleh 
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variabel independen dalam model statistik SBIS, Inflasi, dan Kurs. 1 – 

0,552589 = 0,447411 atau 44,74% variasi dari Pembiayaan dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak dimasukakan dalam model statistik. 

4.4. Berdasarkan uji kebaikan model yang dilakukan, Dapat disimpulkan bahwa 

model yang dipakai eksis sehingga dengan demikian variabel SBIS, Inflasi, 

dan Kurs secara bersama-sama berpengaruh terhadap Besaran pengeluaran 

pembiayaan bank syariah di Indonesia. 

4.5. Berdasarkan Uji-t yang dilakukan, diperoleh hasil pada besaran pengeluaran 

pembiayaan bank syariah di Indonesia.Jangka pendekVariabel SBIS, Inflasi, 

dan Kurs dalam jangka pendek tidak ada  yang berpengaruh signifikan 

terhadap besaran pembiayaan bank syariah di Indonesia periode penelitian 

januari tahun 2013 sampai dengan juni 2015. Jangka panjangVariabel SBIS, 

Inflasi, dan Kurs dalam jangka panjang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap besaran pembiayaan bank syariah di Indonesia periode penelitian 

januari tahun 2013 sampai dengan juni 2015. 
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