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ABSTRAK 

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang 

yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return). Dalam 

menjalankan aktivitasnya dan untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu 

dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian 

bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia sebelum dan 

disaat pandemi covid 19. Apakah tingkat margin berpengaruh terhadap 

pertumbuhan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia sebelum dan 

disaat pandemi covid 19. Apakah Non Performing Finance berpengaruh terhadap 

pertumbuhan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia sebelum dan 

disaat pandemi covid 19. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin, dan 

Non Performing Finance terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah bank 

syariah di Indonesia 

sebelum dan disaat pandemi covid 19 secara parsial dan simultan. Bagaimana 

tingkat inflasi, tingkat margin, dan Non Performing Finance terhadap 

pertumbuhan pembiayaan murabahah dikaji dalam perspektif islam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin, dan Non 

Performing Finance terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah bank syariah 

di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19. 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitaif 

deskriptif. Dimana objek penelitian ini mencakup 13 Bank Umum Syariah dan 21 

Unit Usaha Syariah. Data margin, Non Performing Finance dan pembiayaan 

murabahah didapatkan dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan data 

Inflasi didapatkan dari website resmi Bank Indonesia . 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah bank syariah di 

Indonesia. Tingkat margin berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 
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pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Dan Non Performing Finance 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah 

bank syariah di Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya tingkat inflasi, 

tingkat margin dan 

Non Performing Finance  

Kata Kunci : Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, Non Performing Finance, 

Perbankan Syariah, Pembiayaan Murabahah 

 

 

ABSTRACT 

Banks as financial institutions that have many activities, have very 

wide opportunities to earn income (income/return). In carrying out its 

activities and to earn income, banks are always faced with risks. Risks that 

may occur can cause losses to the bank if it is not detected and not managed 

properly. 

The formulation of the problem in this study is whether the inflation 

rate affects the growth of Islamic bank murabahah financing in Indonesia 

before and during the covid 19 pandemic. Does the margin level affect the 

growth of Islamic bank murabahah financing in Indonesia before and during 

the covid 19 pandemic. Does non-performing finance affect the growth of 

murabahah financing of Islamic banks in Indonesia before and during the 

covid 19 pandemic. How did the inflation rate, margin rate, and nonperforming 

finance affect the growth of murabahah financing of Islamic 

banks in Indonesia before and during the COVID-19 pandemic partially and 

simultaneously. How the inflation rate, margin level, and non-performing 

finance on the growth of murabahah financing is studied from an Islamic 

perspective. 

This study aims to determine the effect of inflation rates, margin 

levels, and non-performing finance on the growth of Islamic bank murabahah 

financing in Indonesia before and during the covid 19 pandemic. 

The research method in this study used descriptive quantitative 

research methods. Where the object of this research includes 13 Islamic 

Commercial Banks and 21 Sharia Business Units. Margin data, Non 

Performing Finance and murabahah financing were obtained from the 

official website of the Financial Services Authority and inflation data was 

obtained from the official website of Bank Indonesia. 

The results of this study indicate that the inflation rate has a 

significant negative effect on the growth of murabahah financing of Islamic 

banks in Indonesia. The level of margin has a significant positive effect on 



the growth of murabahah financing of Islamic banks in Indonesia. And Non 

Performing Finance has a significant positive effect on the growth of 

murabahah financing of Islamic banks in Indonesia. 

The conclusion in this study shows that there is a significant 

influence with the inflation rate, margin level and Non-Performing Finance 

Keywords : Inflation Rate, Margin Level, Non Performing Finance, Islamic 

Banking, Murabahah Financing 

 

 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Sebagai landasan utama untuk memahami istilah-istilah yang ada didalam judul ini maka secara 

singkat penulis terlebih dahulu akan menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul yang akan 

dibahas dalam pembahasan ini adalah Pengaruh 

Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan Non Performing Finance terhadap Pertumbuhan 

Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Sebelum dan disaat Pandemi 

Covid 19). Untuk menghindari adanya salah pemahaman arti judul diatas maka perlu dijelaskan 

hal-hal sebaga berikut : 

1. Pengaruh adalah suatu penelitian yang mencari value antara variabel satu dengan variabel 

lannya. 

2. Tingkat Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-

menerus. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan 

harga-harga lain (harga perdagangan besar, 

upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka 

indeks.2 

3. Tingkat Margin atau margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun 

perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 

hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan 1, 2 bulan.3 

4. Non Performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-

pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, 

pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.4 



 

5. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan 

barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual 

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. 

6. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa maksud dalam pembahasan skripsi ini 

adalah bagaimana pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin dan Non Performing Finance terhadap 

pembiayaan murabahah Bank Syarian di Indonesia (sebelum dan disaat pandemi covid 19). 

 

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Negara Indonesia, muncul berbagai industri 

komersial modern yang bergerak dibidang keuangan, salah satunya adalah bank. Pengertian bank 

menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.7 Sedangkan Pengertian bank menurut UndangUndang No. 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur  dalam fatwa Majlis Ulama 

Indonesia.8 Oleh karena itu, perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mensejahterakan 

perekonomian Negara, dengan hadirnya bank diharapkan mampu untuk mengembangkan 

perekonomian suatu Negara yang tidak hanya terfokus pada profitabilitas bank saja serta 

kemajuan pada bank tersebut, tetapi memberikan kontribusi pada masyarakat untuk menaruh 

kepercayaan terhadap bank itu sendiri. 

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, besarnya dukungan dan 

partisipasi dari masyarakat yang menjadikan industri perbankan akan mengalami perkembangan 

yang pesat, apalagi di zaman modern ini yang 

serba canggih akan membuat semakin mudah berinteraksi antara nasabah dengan pihak bank 

tersebut. Munculnya bank syariah di industri perbankan akan menimbulkan tantangan yang besar 

bagi perekonomian di Indonesia. 

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 



adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil 

dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bin Tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

Murabahah, Salam, dan Istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan 

transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.9 Fungsi Bank 

Islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sama-sama sebaga 

lembaga intermediasi (intermediary institution) yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat 

 yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Penghimpun dana dilakukan melalui 

simpanan dan investasi, giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyaluran 

dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, murabahah, istishna’, mudharabah, 

musyarakah, ijarah dan salam. 

 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun 

dana masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling 

utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank 

menjadi tidak berfungsi sama sekali. 

 

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, dalam islam jual beli merupakan salah satu sarana 

tolong menolong antar sesama umat manusia yang di ridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian 

ditinjau dari aspek hukum islam, maka praktik 

murabahah diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Baqarah ayat 275 : 

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, 

maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 

 



Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat 

luas dalam memperoleh pendapatan (income/return). Dalam menjalankan aktivitas, untuk 

memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. 

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta 

tidak dikelola sebagaimana mestinya. 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu ada dari pihak itu sendiri 

(kreditur), dari pihak debitur, serta diluar faktor kreditur dan debitur. Dari faktor kreditur 

merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan 

debitur merupakan faktor dari pengguna dana, sedangkan faktor diluar keduanya merupakan 

faktor bersifat faktor makro ekonomi. 

 

Salah satu faktor yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian di 

Indonesia yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah 

inflasi. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nila riil uang akan turun, keadaan tersebut 

mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan 

membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan, hal ini akan merugikan perbankan karena lebih 

berpotensi melakukan penarikan uang dri perbankan, dengan berkurangnya dana yang masuk 

pada perbankan dapat mengakibatkan berkurangnya pula likuiditas bank, yang berujung pada 

berkurangnya pembiayaan. 

 

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa data inflasi dari Desember 2018-Mei 2021 

mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Desember 2018 inflasi sebesar 3.13%, kemudian 

mengalami peningkatan sebesar 3.32% pada Mei 2019. Pada Mei 2019 inflasi mengalami 

penurunan sampai November 2020 secara berturut-turut yaitu sebesar 1.59 %. Kemudian pada 

Mei 2021 mengalai kenaikan sebesar 1.68%. 

 

Inflasi pada desember 2018 – November 2019 (sebelum adanya pandemi covid 19) mengalami 

kenaikan dikarenakan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beras, dan rokok. Kemudian, 

kondisi perekonomian mengalami penurunan dikrenakan adanya pandemi covid 19, sehingga 

menyebabkan masyarakat cenderung menahan pengeluaran. 



 

Faktor selanjutnya yaitu tingkat margin atau keuntungan. Penentuan harga merupakan sebuah 

aspek yang sangat penting mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dan 

jasa yang ditawarkan. Jika harga jual murabahah yang ditawarkan terlalu tinggi, maka daya beli 

nasabah rendah atau 

kurang diminati dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum teori permintaan tentang adanya 

hubungan yang bersifat negative 

 

 

Dasar dari pemikiran penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman 

yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap 

Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia”. 

 

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH TINGKAT INFLASI, TINGKAT MARGIN, DAN NON 

PERFORMING FINANCE TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH 

BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)” 

 

A. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar fokus dan tidak terlalu menyimpang dari 

masalah-masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek yang diteliti adalah tingkat inflasi, tingkat margin dan Non Performing Finance 

pada pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi 

covid19. 

2. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tingkat inflasi, tingkat 

margin dan Non Performing Finance pada pembiayaan murabahah Bank Syariah di 

Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19. 

3. Subjek yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bank Syariah di 

Indonesia pada pembiayaan murabahah. 

 



B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan  

diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini  

sebagai berikut: 

1. Apakah Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah 

Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19 

2. Apakah Tingkat Margin Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah 

Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19 

3. Apakah Non Performing Finance Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan 

Murabahah Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19 

4. Bagaimana Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan 

Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah 

di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19 secara Parsial dan simultan. 

5. Bagaimana Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan Non Performing Finance Terhadap 

Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Dikaji Dalam Perspektif Islam.  

 

II. PEMBAHASAN 

 

Dalam islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan 

dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil. Beberapa alasan mengapa mata uang yang 

sesuai itu adalah menggunakan emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang 

yang bisa dijadikan sebagai kekayaan: 

1. Islam telah mengaitkan, emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-

ubah, Ketika islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah 

dalam bentuk emas. 

2. Rasullullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan 

hanya emas dan perak sebagai standar uang. 

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan 

adalah Consumer Price Index (CPI) dan Gross Domesik Product (GDP) Deflator. Inflasi 

terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu : 



1) Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada di bawah 10% setahun. 

2) Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada di antara 10%-30% setahun. 

3) Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada di antara30%-100% setahun. 

4) Hiperinflasi, apabila kenaikan harga di atas 100% setahun. 35 

 

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks 

harga. Indeks harga tersebut di antaranya: 

1) Indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI), adalah indeks yang 

mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh 

konsumen. 

2) Indeks biaya hidup atau Cost Of Living Index (COLI). 

3) Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-

barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Indeks Harga 

Produsen (IHP) sering digunakan untuk 

meramalkan tingkat Indeks harga konsumen (IHK) di masa depan karena perubahan 

harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan 

harga barang-barang konsumsi. 

4) Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-

komoditas tertentu. 

5) Indeks harga barang-barang modal Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) 

menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi 

lokal, barang jadi, dan jasa.  

 

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena pada dasarnya setiap 

orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan 

datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa 

diprediksikan, berarti orang-orang sering kali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal 

ini menguruangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih 

sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat 

kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan 

datang. 



 

Kebanyakkan eknomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila 

inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus 

bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonomi berpendapat bahwa tingkat 

inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. 

Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi akan jatuh dengan cepat 

karena persaingan. 

 

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan 

beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, 

kreditur/debitur dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara 

keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

1) Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Inflasi menyebabkan daya beli 

masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, 

apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat 

kenaikan harga-harga, maka inflasi ini menurunkan upah riil setiap individu yang 

berpendapatan tetap. 

2) Memperburuk distribusi pendapatan Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap 

akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari 

pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami 

penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau 

bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. 

Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara 

golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan 

menjadi semakin tidak merata. 

 

Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditor atau debitur 

dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang 

enggan untuk menabung karena nilai mata uang 

semakin menurun. 



 

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, 

inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada 

kreditur, nilai uang akan lebih rendah disbanding pada saat meminjam, tetapi 

sebaliknya bagi kreditur atau 

pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang 

pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjam. 

 

Begitupun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang 

diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, 

produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Namun, bila 

inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan 

produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. 

 

 

III. KESIMPULAN 

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di 

Bank Syariah antara lain : 

1) Komposisi pendanaan 

Bagi bank syariah yang penadanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan 

tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa 

bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan 

bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan 

lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaanya porsi terbesar dari 

deposito. 

2) Tingkat persaingan Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, 

sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan 

lebih tinggi. 

3) Resiko pembiayaan 



Pada pembiayaan yang beresiko tinggi, bankdapat mengambil keuntungan lebih 

tinggi di banding yang beresiko sedang. 

 

4) Jenis nasabah 

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, 

dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan 

untuk pembiayaan kepada nasabah 

biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi. 

5) Kondisi perekonomian 

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, ekspansi ekonomi memuncak/berkembang 

pesat, resensi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi 

pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan 

pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan 

depresi) bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis. 

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank Secara kondisional, hal ini (spread bank) 

terkaid dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas 

suatu sector pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun 

demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, 

setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. 

Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan 

besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. 
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