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RINGKASAN 

Fenomena instabilitas keuangan global terlihat dengan adanya berbagai krisis yang terjadi 

di belahan dunia termasuk melanda negara-negara di ASEAN. Dalam hal ini, industri keuangan 

harus berhati-hati menghadapi kondisi yang tidak menentu tersebut. Dalam sisi industri keuangan, 

khususnya industri keuangan syariah secara global, pada tahun 2019 industri perbankan syariah 

masih menguasai asset keuangan sebesar 70% dengan jumlah total bank syariah sebanyak 520 

unit. Hal ini menjadikan posisi perbankan sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Tingkat stabilitas dalam sistem keuangan suatu negara sangat berkaitan dengan kondisi 

makroekonomi yang ada. Jika stabilitas harga dan makroekonomi tidak dapat dikendalikan, maka 

stabilitas keuangan akan rentan. Tentunya, hal ini akan berpengaruh terhadap stabilitas perbankan 

sebagai salah satu lembaga keuangan dan berdampak pula terhadap stabilitas sistem keuangan 

secara keseluruhan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis bertujuan melihat komparasi 

tingkat stabilitas pada sistem perbankan syariah yang berada di wilayah ASEAN dalam 

menghadapi gejolak makroekonomi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

website resmi pemerintah dan bank sentral masing-masing negara, dengan pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Adapun periode penelitian ini dari tahun 2013 sampai 

dengan 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah perhitungan Z-Score untuk 

mengukur tingkat stabilitas masing-masing bank (sebagai variabel dependen) dan panel VAR-

VECM untuk melihat pengaruh dari variabel makroekonomi (GDP, Inflasi, dan Nilai Tukar) 

terhadap stabilitas perbankan syariah dengan pengolahan data menggunakan software Eviews8. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fenomena instabilitas keuangan global terlihat dengan adanya berbagai krisis yang 

terjadi di belahan dunia termasuk yang melanda negara-negara di ASEAN. Menurut Laeven 

dan Valencia (2018) secara total, IMF mengidentifikasi selama periode 1970 - 2017 terdapat 

151 krisis perbankan, 236 krisis mata uang dan 74 krisis hutang pemerintah. Bahkan, pada 

periode tersebut, di dalamnya terjadi pula twin crisis dan triple crisis. Stabilitas sektor 

keuangan merupakan syarat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan dan stabil. Stabilitas sistem keuangan suatu negara sangat berkaitan dengan 

kondisi makroekonomi yang ada. Jika stabilitas harga dan stabilitas makroekonomi tidak dapat 

dikendalikan maka stabilitas keuangan akan rentan (Swamy, 2014; Elbadri, 2015). 

Temuan empiris Swamy (2014) menunjukkan bahwa kekuatan pangsa pasar yang lebih 

besar dalam sistem keuangan terdapat pada lembaga keuangan perbankan yang memiliki 

tingkat ketidakstabilan lebih tinggi. Meskipun bank lebih baik di sisi permodalan, namun 

resiko kegagalannya tetap tinggi. Padahal, sektor keuangan global masih di dominasi oleh 

perbankan. Dalam industri keuangan syariah secara global, maka pada tahun 2019 industri 

perbankan syariah masih menguasai asset keuangan sebesar 70% dengan jumlah total bank 

syariah sebanyak 520 unit. (Islamic Finance Development Report, 2019). Hal ini menjadikan 

posisi perbankan sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga stabilitas 

sistem keuangan. 

Secara global, industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah menunjukkan 

perkembangan yang semakin baik dengan diawali munculnya Mit Ghamr Local Saving Bank 

pada 1963 dan Islamic Development Bank (IDB) pada 1973 (Yaya et.al., 2014). Hal ini terlihat 

salah satunya dari perkembangan asset dan jaringan kantornya di berbagai negara termasuk di 

wilayah ASEAN. Lembaga keuangan perbankan syariah di beberapa negara ASEAN saat ini 

mampu memperlihatkan prestasi yang sangat baik pada industri keuangan syariah secara 

global. Berdasarkan penilaian Islamic Finance Country Index, pada tahun 2019 terdapat 3 

negara di ASEAN yang masuk pada ranking 10 terbaik, yaitu Indonesia (Ranking 1, score 

81,92), Malaysia (Ranking 2, score 81,05), Brunei Darussalam (Ranking 6, score 49,99) 

(Global Islamic Finance Report, 2019). Bahkan, keuangan syariah yang ada di ASEAN saat ini 

sedang berkembang menuju pusat keuangan dan perbankan syariah di dunia (Ali dan Rama, 

2015). 
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Namun demikian, selain berkembang pesat maka industri perbankan syariah di ASEAN 

juga tetap harus menjaga tingkat kestabilannya, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi 

global dan persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memberikan sejumlah 

peluang dan tantangan.  Salah satu ciri keberhasilan suatu sistem keuangan dapat dilihat dari 

stabilitas sistem keuangan tersebut dalam menghadapi berbagai guncangan, baik yang 

bersumber dari internal yaitu sisi keuangan maupun eksternal yaitu makroekonomi (Ascarya 

et al., 2009; Simorangkir 2014). 

Faktor – faktor yang mendukung pada stabilitas sistem keuangan, diantaranya (i) 

lingkungan ekonomi makro yang stabil; (ii) lembaga keuangan yang dikelola dengan baik; (iii) 

pengawasan institusi keuangan yang efektif; dan (iv) sistem pembayaran yang aman dan 

handal. Apabila terjadi  gangguan pada salah satu subsektor, maka gangguan tersebut akan 

merambah ke  subsektor  lainnya (Gadanecz  dan  Jayaram, 2008, Zahra et.al, 2017). 

Selanjutnya, terkait stabilitas perbankan syariah telah banyak penelitian terdahulu yang 

melakukan pengukuran tingkat stabilitas sistem perbankan syariah yang ada di berbagai negara. 

Pada beberapa penelitian, menyebutkan bahwa sistem perbankan syariah diyakini memiliki 

tingkat stabilitas yang baik (Beck, et al. 2010, 2013 ; Akhter, et al. ;2011;. Rahim dan Zakaria 

2013; Odeduntan, et,al 2016; Ullah, et.al, 2017; Miah dan Uddin 2017; Karim,et.al, 2018). 

Namun, ada pula beberapa penelitian yang menyatakan sebaliknya (Altaee et al. 2013; Elbadri, 

2015; Abrar, et.al 2018; Ferhi, 2018; Ahmed dan Kashif, 2018). Hal ini menarik peneliti untuk 

mengetahui komparasi tingkat stabilitas perbankan syariah yang ada di wilayah ASEAN dalam 

menghadapi gejolak makroekonomi yang ada pada masing-masing negara. 

1.2. State of the Art 

Kajian literatur dari penelitian sebelumnya berfungsi untuk memperkaya pembahasan 

dan analisa dalam penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang saat ini sedang 

dilakukan. Pada bagian ini, disertakan beberapa jurnal internasional penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1. State Of The Art 

No  
Nama Peneliti 

(Tahun)  

Judul 

Penelitian  

Posisi Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan  Perbedaan  

1 Chaves, Mélanie 

(2019) 

Economic 

Growth And 

Banking 

Stability Nexus 

In Crisis Times 

 

Menggunakan 

pengukuran Z-

Score 

Metode : Panel 

VAR 

Berbeda dalam 

objek dan 

periode 

penelitian. 

Selain itu, 

terdapat 

Pada periode 

krisis, tingkat 

stabilitas 

perbankan pada 

setiap negara 

adalah berbeda-

https://run.unl.pt/browse?type=author&value=Chaves%2C+M%C3%A9lanie
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Menggunakan 

variabel 

makroekonomi 

: GDP, Inflasi 

variabel makro 

yang berbeda 

yaitu nilai 

tukar 

beda. Namun 

pada periode 

tenang, hampir 

semua sampel 

negara sama 

tingkat 

stabilitasnya. 
2  Ahmed Rufai 

Mohammad, 

Mohamad Helmi 

Bin Hidthiir, 

Alias Bin Mat 

Nor (2019) 

Assessing the 

Effect of Change 

in Oil Prices, 

Macroeconomics 

on the Banking 

Sector Stability 

in Oil-Producing 

Countries 
 

Memiliki 

persamaan 

dalam meneliti 

tingkat 

stabilitas 

perbankan 

yang 

dipengaruhi 

oleh variabel 

makroekonomi 

yaitu GDP dan 

inflasi 

Berbeda dalam 

pengukuran 

stabilitas 

perbankan, 

metode 

penelitian, dan 

periode 

penelitian. 

Terdapat 

hubungan positif 

antara stabilitas 

perbankan 

syariah dengan 

GDP, namun 

sebaliknya 

(negative) pada 

Bank 

konvensional. 

Stabilitas 

perbankan 

dipengaruhi oleh 

inflasi negatif.  
 

3 Muhammad Ali 

dan Chin-Hong 

Puah (2018) 

Does Bank Size 

and Funding 

Risk Effect 

Bank’s Stability? 

A Lesson from 

Pakistan 

Mengukur 

stabilitas 

perbankan 

dengan 

menggunakan 

Z-Score dan 

menggunakan 

variabel 

makroekonomi 

GDP, Inflasi 

Objek yang 

diteliti 

berbeda, 

penelitian ini 

menggunakan 

objek di 

ASEAN. 

Begitupula 

berbeda 

dengan 

periode dan 

metode yang 

digunakan  

Ukuran 

perbankan 

(dilihat dari total 

asset) memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap tingkat 

stabilitas. Varibel 

makroekonomi 

yang memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

stabilitas 

perbankan yaitu 

inflasi dan GDP 
4 Abdul Rashid, 

Saba Yousaf, 

Muhammad 

Khaleequzzaman 

(2017) 

 Does Islamic 

Banking Really 

Strengthen 

Financial 

Stability? 

Empirical 

Evidence From 

Pakistan 
 

Mengukur 

stabilitas 

perbankan 

dengan 

menggunakan 

Z-Score dan 

menggunakan 

variabel 

makroekonomi 

GDP, Inflasi 

Penelitian ini 

khusus pada 

stabilitas 

perbankan 

syariah 

ASEAN. 

Selain itu, 

metode dan 

periode 

penelitian juga 

berbeda. 

Keamanan 

finansial dapat 

ditingkatkan 

dengan 

menciptakan 

persaingan yang 

sehat di industri 

perbankan.  Hasil 

dari indikator 

makroekonomi 

adalah perlunya 

tindakan 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Abdul%20Rashid
https://www.emerald.com/insight/search?q=Abdul%20Rashid
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saba%20Yousaf
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saba%20Yousaf
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammad%20Khaleequzzaman
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammad%20Khaleequzzaman
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammad%20Khaleequzzaman
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perlindungan 

untuk 

mengintensifkan 

(mengurangi) 

efek positif dan 

negatif dari PDB 

dan  inflasi pada 

stabilitas 

keuangan Bank. 
5 Norzitah Abdul 

Karim,  

Syed Musa, Syed 

Jaafar Al-

Habshi, 

Muhamad 

Abduh  

(2016) 

Macroeconomics 

Indicators And 

Bank  

Stability: A Case 

Of Banking In 

Indonesia 

 Menggunakan 

pengukuran Z-

Score, sama 

pada objek 

penelitian, dan  

menggunakan 

variabel makro 

GDP, Inflasi 

(CPI). 

 Perbedaan 
dalam metode 

yang 

digunakan. 
penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 
metode 

Autoregressive 

Distributive 

Lag (ARDL). 

Terdapat 

perbedaan 

pula pada 

sebagian 

variabel makro 

yang 

digunakan 

(interest rate) 

Terdapat 

hubungan jangka 

panjang antara  

stabilitas bank 

komersial dan 

faktor 

makroekonomi. 

Pada jangka 

panjang terdapat 

hubungan antara 

stabilitas industri 

perbankan secara 

keseluruhan dan 

faktor 

makroekonomi. 

Namun, tidak ada 

bukti hubungan 

jangka panjang 

antara stabilitas 

Bank syariah 

dengan faktor 

makroekonomi.   

 

1.3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat stabilitas perbankan syariah di negara-negara anggota ASEAN? 

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat stabilitas perbankan syariah di negara anggota ASEAN? 

3. Bagaimanakah pengaruh kondisi makroekonomi (GDP, Inflasi dan nilai tukar) yang terdapat 

pada masing-masing negara anggota ASEAN terhadap stabilitas perbankan syariah di 

negara tersebut? 
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1.4. Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini mencakup :   

1. Dalam penelitian ini ingin membandingkan tingkat stabilitas perbankan syariah yang ada di 

negara-negara anggota ASEAN yang termasuk pada kategori 10 terbaik menurut penilaian 

Islamic Finance Country Index pada tahun 2019, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei 

Darussalam. 

2. Dalam pengukuran tingkat stabilitas perbankan syariah di negara anggota ASEAN hanya 

menggunakan indeks Z-Score (Čihák, et al. (2007;2008) ; Beck, et al. (2010, 2012); Rahim, 

S. Zakaria, 2013); Ghassan, B. dan Taher, 2013; Altaee, et al. 2013, Iskenderoglu dan 

Tomak, 2013; Elbadri, 2015; Karim et.al, 2016; Rashid et.al, 2017; Ali dan Puah, 2018; 

Mohammad et.al, 2019). 

3. Variabel makro yang digunakan sebagai Variabel Independen dalam mempengaruhi tingkat 

stabilitas perbankan syariah diantaranya GDP, Inflasi, dan Nilai Tukar (Exchange Rate) 

(Elbadri, 2015; Karim et.al, 2016; Rashid et.al, 2017; Ali dan Puah, 2018; Mohammad et.al, 

2019). 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat stabilitas perbankan syariah di ASEAN 

2. Mengetahui perbedaan tingkat stabilitas perbankan syariah di ASEAN 

3. Mengetahui pengaruh kondisi makroekonomi (GDP, Inflasi dan nilai tukar) yang terdapat 

pada masing-masing negara terhadap stabilitas perbankan syariah di negara tersebut 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pemberi sumbangan terhadap pengayaan wacana 

dan wawasan khazanah keilmuan khususnya pada ranah industri keuangan perbankan syariah. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti berikutnya dalam melakukan 

studi yang sejenis. 

2. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan 

Bagi para praktisi industri pebankan, studi ini dapat menjadi masukan berarti untuk mengambil 

kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan stabilitas perbankan syariah dalam 



6 

 

menghadapi situasi ekonomi makro yang tidak menentu supaya dapat meresponnya dengan 

baik. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menyusun berbagai kebijakan 

moneter terkait sistem perbankan syariah, sehingga dapat membantu terhadap perbaikan dan 

pengembangan stabilitasnya menjadi lebih baik. 

1.7. Urgensi Penelitian 

Kondisi instabilitas keuangan global sangat berpengaruh terhadap kondisi sistem 

keuangan suatu negara. Hal ini terbukti dengan banyaknya krisis yang berdampak terhadap 

perekonomian berbagai negara khususnya negara di ASEAN. Dalam hal ini, industri perbankan 

sebagai salah satu bagian dari sistem keuangan harus berhati-hati menghadapi kondisi yang 

tidak menentu tersebut. Terutama, sektor keuangan global saat ini masih di dominasi oleh 

sistem perbankan yang sangat rentan terhadap faktor-faktor keuangan baik internal ataupun 

eksternal. Oleh karena itu, setiap negara harus mampu menjaga stabilitas perbankan. 

Terciptanya stabilitas perbankan syariah di negara ASEAN sangat diperlukan, karena 

hal ini dapat memberikan dorongan yang positif terhadap kemajuan keuangan syariah secara 

global, khususnya dalam lingkup kawasan ASEAN. Terutama dengan adanya Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan dalam industri keuangan akan semakin ketat, khususnya 

untuk perbankan syariah. Kondisi ini membuat pentingnya pengetahuan tentang pengukuran 

tingkat stabilitas perbankan syariah di negara-negara anggota ASEAN dan mengetahui 

pengaruh dari kondisi makroekonomi terhadap stabilitas perbankan syariah tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Peta Jalan Penelitian 

Peta jalan penelitian yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian dan 

bersifat linear berkelanjutan. Peta jalan penelitian terlihat sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 2.1. Peta Jalan Penelitian 

 

2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian 

2.2.1. Kajian Stabilitas Keuangan 

Kajian tentang stabilitas sistem keuangan meupakan hal yang penting. Namun 

demikian, belum terdapat definisi yang disepakati secara umum (Gersl dan Hermanek 2010; 

Creel et al. 2014 ; Swamy 2014 ). Adapun stabilitas sistem keuangan di Indonesia, menurut 

UU No. 9 Tahun 2016 merupakan kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien 

serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hal ini 

sejalan dengan Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa sistem keuangan sebuah negara 

dinilai stabil ketika kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu 

melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik 

(www.bi.go.id).  

Berbagai pengukuran terhadap stabilitas keuangan secara umum telah dilakukan dalam 

beberapa penelitian terdahulu. Diantaranya, indikator Financial Stress Index (Dupray et.al, 

2017; Bouri et.al, 2018; Ishrakieh et.al, 2018; Hariri et.al, 2018; Sadia et.al., 2019). Selain itu, 

adapula yang menggunakan indikator Financial Stability Index (Koong et.al, 2017; Dienillah 

et.al, 2018; Nadri et.al, 2018; Stancu et.al, 2019; Babar et.al, 2019). Selanjutnya indikator 

Financial Condition Index (Brave et.al, 2011; Paries et.al, 2014; Angelopoulou et.al, 2014), 

dan indikator stabilitas keuangan lainnya.  

Analisis

Pengaruh Variabel
Makroekonomi

Terhadap Stabilitas
Perbankan Syariah: 

Studi Komparatif 
Indonesia dan 

Malaysia

(Laporan Penelitian, 
2012)

Determinan Dan 
Pengukuran
Stabilitas

Perbankan Ganda 
Di Indonesia: 
Pendekatan

Markov Switching 

(Laporan
Penelitian, 2017) 

Stability 
Measurement Of 

Dual Banking 
System In 

Indonesia: Markov 
Switching 
Approach

(Al-Iqtishad: 
Journal of Islamic 
Economics,Vol.10 
(1), January 2018)

Komparasi
Stabilitas

Perbankan
Syariah Di 
ASEAN

(Laporan
Penelitian, 2020)

http://www.bi.go.id/
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Begitupula dengan pengukuran khusus terhadap stabilitas sistem perbankan, 

diantaranya ada Banking Stability Index (Geršl dan Heřmánek, 2007; Ghosh, 2011; Mucheva 

dan Petrovska, 2013; Kočišová, 2014 dan lainnya) serta Index Z-Score (Rahim, S. Zakaria, 

2013; Ghassan, B. dan Taher 2013; Altaee, et al. 2013, Tomak, 2013; Elbadri, 2015; 

Odeduntan, et.al. 2016; Karim, et.al. 2018; Abrar, et.al. 2018; Zahra, et.al. 2018; Ali dan Puah, 

2018; Dulal dan Miah, 2018; dan lainnya). 

Prinsip pada pengukuran Z-Score memperlihatkan pada kemungkinan menuju kondisi 

insolvent yang merupakan penggabungan dari perhitungan ukuran profitabilitas, leverage dan 

volatilitas (Rajhi dan Hassairi, 2013). Nilai Index Z-score berbanding terbalik dengan 

probabilitas kebangkrutan bank. Sehingga, semakin tinggi nilai Z-score, maka akan semakin 

memperkecil kemungkinan kebangkrutan. Index Z-score merupakan fungsi dari total ekuitas 

dan cadangan/total aset ditambah dengan rata-rata return on asset (ROA) yang dibagi dengan 

standar deviasi dari ROA. Persamaannya Z-Score dirumuskan dengan Z ≡ (k + μ) / σ ROA 

(Čihak et al., 2008). 

2.2.2. Kajian Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Stabilitas Perbankan 

1. Gross Domestic Product (GDP) 

Menurut Rahardja dan Manurung (2005) GDP adalah nilai barang dan jasa akhir 

berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode 

(kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam 

perekonomian tersebut. Selain itu, Blanchard (2006) menyebutkan bahwa GDP merupakan 

pengukuran agregat output dalam pendapatan nasional yang bisa dilihat dari sisi produksi dan 

sisi pendapatan. 

Variabel GDP banyak digunakan sebagai variabel makroekonomi yang mempengaruhi 

stabilitas perbankan seperti dalam Čihák et al. (2008), Kasim et al.(2009 ; 2010) Blank et al. 

(2010), Rahim dan Zakaria (2013), Ghassan dan Taher (2013), Altaee et al. (2013), Elbadri 

(2015), Karim et.al (2016), Rashid et.al (2017), Ali dan Puah (2018), Mohammad et.al (2019) 

dan lainnya. 

Penelitian terdahulu banyak yang membuktikan bahwa GDP berpengaruh terhadap 

tingkat stabilitas perbankan. Variabel GDP sangat berpengaruh secara signifikan terhadap 

stabilitas perbankan (Elbadri, 2015; Rashid et.al, 2017; Ali dan Puah, 2018 ). 

Pengaruh variabel GDP terhadap stabilitas ini terkait dengan tingkat Non Performing 

Financing (NPF) mengingat bahwa salah satu kegiatan bank sebagai mediasi sektor keuangan 

adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam pembiayaan. Menurut 
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Ascarya (2009) guncangan variabel makroekonomi terhadap stabilitas sebuah sistem keuangan 

yang berasal dari sisi keuangan diantaranya berupa lonjakan kredit macet (non performing 

loan‐NPL/non performing financing‐NPF). Dengan adanya hal ini, terlihat bahwa terdapat 

hubungan positif antara GDP dan stabilitas perbankan. Semakin meningkatnya GDP, maka 

akan berpengaruh pada peningkatan stabilitas perbankan karena tidak meningkatnya NPF pada 

bank. 

2. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus 

(Rahardja dan Manurung, 2008). Kenaikan harga ini berpengaruh terhadap perilaku dan daya 

beli konsumen. Oleh karenanya, inflasi ini diukur oleh Consumer Price Indeks (CPI). Inflasi 

sangat sering digunakan sebagai variabel makroekonomi yang mepengaruhi perekonomian 

khususnya lembaga keuangan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Čihák, et al. (2007, 

2008), Ascarya, et al. (2009), Kassim, et al. (2009, 2010), Akhtar et al. (2011), Nugraheni 

(2011), Rajhi dan Hassairi (2013), Ghassan dan Taher (2013), Altaee et al. (2013), Sere-Ejembi 

et al. (2014), Elbadri (2015), Karim et.al (2016), Rashid et.al (2017), Ali dan Puah (2018), 

Mohammad et.al (2019) dan lainnya. 

Inflasi dapat berpengaruh terhadap penurunan nilai tabungan masyarakat, sehingga 

masyarakat akan cenderung untuk memilih menginvestasikan dananya dalam aktiva yang lebih 

baik. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini 

menjelaskan bahwa keterkaitan inflasi dengan stabilitas perbankan yaitu ketika tingkat inflasi 

meningkat, masyarakat cenderung mengurangi saving / investasi sehingga akan mempengaruhi 

kemampuan operasi pihak perbankan dalam penyaluran pembiayaannya dan juga pihak 

nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya, sehingga berpengaruh negatif terhadap 

stabilitas perbankan. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian, memperlihatkan adanya 

pengaruh yang signifikan dari Inflasi terhadap stabilitas perbankan (Cihak et.al, 2008; Elbadri, 

2015; Karim et.al, 2016; Rashid et.al, 2017; Ali dan Puah, 2018; Mohammad et.al, 2019). 

3. Nilai Tukar (Exchange Rate)  

Nilai tukar merupakan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai mata 

uang negara lain. Nilai tukar mata uang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian 

terbuka (hubungan dengan luar negeri), peranan penting ini ditujukan pada proses perdagangan 

ekspor dan impor sebagai variabel dalam pendapatan nasional. 
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Fluktuasi nilai tukar akan mempengaruhi kondisi perbankan, karena variabel nilai tukar 

ini akan mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung dan tingkat permintaan terhadap 

pembiayaan. Meningkatnya kurs nilai mata uang asing (US $) terhadap rupiah mengakibatkan 

masyarakat cenderung untuk memiliki US $ dengan cara menarik dananya dan 

mengkonversikan nya ke dalam US$. Keadaan terdepresiasinya nilai mata uang rupiah ini akan 

mengakibatkan menurunnya pembiayaan perbankan.  

Nilai tukar ini banyak digunakan sebagai variabel makro yang mempengaruhi 

kestabilan perbankan diantaranya Čihák et al.(2007 ; 2008), Geršl dan Heřmánek (2007), 

Tracey (2008), Ascarya et al. (2009), Kassim et al. (2009, 2010), Mucheva dan Petrovska 

(2013) dan lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah kuantitatif yaitu jenis penelitian ilmiah yang sistematis 

terhadap bagian-bagian dari fenomena serta hubungan-hubungannya dengan mengumpulkan, 

mengolah, dan menganalisis data dengan teknik statistik, dan pengambilan kesimpulan. 

Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas perbankan (sebagai variabel 

dependen) yaitu dengan cara menghitung index Z-Score berdasarkan data perbankan. 

Perhitungan zscore didasarkan pada data akuntansi historis laporan keuangan bank, yaitu 

kombinasi dari kecukupan modal, profitabilitas dan ukuran volatilitas (Altaee, 2013). Dimana 

sektor perbankan akan mengalami kebangkrutan bahkan krisis jika presentase aset lebih rendah 

dari presentase nilai pinjaman (Čihak et al., 2008). Persamaannya Z-Score dirumuskan sebagai 

berikut: 

Z ≡ (k + μ) / σROA 

Z-score merupakan fungsi dari total ekuitas dan cadangan/total aset ditambah dengan 

rata-rata return on asset (ROA) yang dibagi dengan standar deviasi dari ROA. Semakin besar 

hasil z-score maka menunjukkan kondisi yang lebih stabil (Čihak et al., 2008; Altaee et al., 

2013). Nilai Z-Score yang lebih tinggi menunjukkan risiko gagal bayar yang lebih rendah dan 

sebaliknya. Sebuah σ yang lebih tinggi menunjukkan ketidakstabilan pendapatan bank yang 

menurunkan nilai zscore-nya. Dalam penelitian ini, pengukuran stabilitas perbankan dilakukan 

dengan menggunakan z-score karena dinilai bersifat fair dan lebih relevan untuk mengukur 

stabilitas perbankan yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang bersifat high risk-high 

return. 

Selanjutnya untuk analisis pengaruh dari guncangan makroekonomi terhadap stabilitas 

perbankan syariah (z-score) menggunakan metode kuantitatif Vector Autoregression (VAR). 

Kemudian jika data yang digunakan stasioner pada perbedaan pertama maka model VAR akan 

dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan menjadi Vector Error Correction Model 

(VECM). 

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian merupakan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan 

data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang 

ada di ASEAN, yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pemilihan sampel. Berdasarkan 

hasil pemilihan sampel, terdapat 5 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria dalam 

penelitian diantaranya: 
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1. Bank Umum Syariah di Indonesia (2 BUS), yaitu: 

a. Bank Syariah Mandiri (BSM) 

b. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

2. Bank Umum Syariah di Malaysia (2 BUS), yaitu: 

a. Maybank Islamic Berhad (MIB) 

b. CIMB Islamic Berhad (CIMBIB) 

3. Bank Umum Syariah di Brunei Darussalam (1 BUS), yaitu: 

a. Bank Islamic Brunei Darussalam (BIBD) 

Lokasi penelitian menggunakan data perbankan syariah dan data makroekonomi yang tersedia 

pada website resmi setiap bank syariah yang diteliti dan website pemerintah pada masing-

masing negara yang menjadi objek penelitian selama periode 2011-2018. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

kumpulan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN dari 

tahun 2011 sampai dengan 2018. 

3.3.2. Sampel 

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut Wahyuni (2014) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

menggunakan kriteria tertentu sebagai pertimbangan oleh peneliti. 

Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini diantaranya : 

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di negara ASEAN yang termasuk pada ranking10 

terbaik secara global menurut Islamic Finance Country Index pada tahun 2019, yaitu di 

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

2. Bank Umum Syariah (BUS) dengan peringkat 2 terbaik berdasarkan Total Aset pada masing-

masing negara per Desember 2019 dan mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunannya 

di website resminya masing-masing selama periode penelitian (2011-2018) 

3. Bank Umum Syariah (BUS) di ASEAN yang  memiliki data lengkap sesuai yang dibutuhkan 

dalam penelitian selama periode penelitian (2011-2018) 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dialkukan dengan dua cara, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari website 

resmi masing-masing bank yang menjadi objek penelitian yaitu berupa laporan keuangan, dan 

website resmi pemerintah masing-masing negara.  

2. Studi Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan 

konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku, jurnal-jurnal 

bereputasi, dan lainnya. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya : Pertama, 

memformulasikan Z-score masing-masing perbankan syariah. Kedua, melakukan shock 

terhadap Z-score perbankan syariah masing-masing negara dengan menggunakan variabel‐

variabel makroekonomi yang mempengaruhinya dengan metode VAR/VECM. 

3.5.1. Pengujian Pra-estimasi 

Sebelum melakukan estimasi VAR/VECM, maka ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan yaitu pengujian pra-estimasi. Pengujian-pengujian tersebut diantaranya adalah uji 

stasioneritas data, penentuan lag optimal, dan uji kointegrasi. 

1. Uji Stasioneritas Data 

Data yang dipilih adalah data stasioner yang tidak mengandung unit root karena jika 

data yang digunakan mengandung unsur akar unit, maka akan sulit untuk mengestimasi suatu 

model karena tren data tersebut cenderung berfluktuasi tidak di sekitar nilai rata-ratanya 

(Gujarati, 2003). Oleh karena itu, perlu bagi peneliti untuk melakukan uji stasioneritas data 

dengan menggunakan tes Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Philip Peron (PP). Unit root 

ADF akan terlihat pada saat nilai t-statistik dibandingkan dengan McKinnon Critical Value. 

2. Penentuan Panjang Lag 

Uji ini dilakukan untuk membentuk model VAR yang stabil dengan penentuan panjang lag 

optimum. Penentuan jumlah lag (ordo) yang akan digunakan dalam model VAR dapat 

ditentukan berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information 

Criterion (SC) ataupun Hannan Quinon Criterion (HQ). Lag yang akan dipilih dalam model 

penelitian ini adalah model dengan nilai yang paling kecil. Terlalu banyak panjang lag akan 

meningkatkan derajat bebas, sehingga lag yang lebih kecil disarankan untuk memperkecil 

spesifikasi error (Gujarati, 2003). 
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3. Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan kointegrasi antar variabel 

dalam rangka memperoleh hubungan jangka panjang antar variabel yang telah memenuhi 

persyaratan selama proses integrasi yaitu dimana semua variabel telah stasioner pada derajat 

yang sama. Uji kointegrasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi 

Johansen. Dengan H0 = non-kointegrasi, dan H1 = kointegrasi. Jika t-trace statistic > t-mac-

kinnon , maka tolak H0 yang artinya persamaan tersebut terkointegrasi. 

3.5.2. Innovation Accounting  

  Test ini dilakukan untuk menguji struktur dinamis dari sistem variabel dalam model 

yang diamati yang dicerminkan oleh variabel inovasi (innovation variable). Test ini terdiri dari 

Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD).  

1. Impulse Response Function (IRF) 

Impulse Response Function menelusuri pengaruh dari satu standard deviation shock 

dari perubahan terhadap nilai-nilai variabel endogenus saat ini atau nilai mendatang. Suatu 

shock dari variabel endogenus langsung berpengaruh terhadap variabel itu sendiri, dan 

diteruskan terhadap variabel-variabel endogen lainnya melalui model VAR. Dalam penelitian 

ini analisis IRF digunakan untuk mengetahui respon perbankan syariah terhadap guncangan 

variabel makroekonomi. 

2. Forecast Error Variance Decomposition (FEDV)  

Forecast Error Variance Decomposition memberikan informasi mengenai pentingnya 

setiap perubahan yang secara acak (random innovation) terhadap variabel-variabel dalam 

VAR. Hasil variance decomposition menunjukkan kekuatan hubungan Granger Causality yang 

mungkin ada diantara variabel. Dengan kata lain, jika suatu variabel menjelaskan porsi yang 

besar mengenai forecast error variance dari variabel yang lain, maka hal tersebut 

mengindikasikan adanya hubungan Granger Causality yang kuat. Dalam penelitian ini FEVD 

digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh guncangan variabel makroekonomi terhadap 

stabilitas perbankan syariah pada masing-masing negara. 

Model penelitian yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel makroekonomi 

(GDP, Inflasi, Nilai tukar) terhadap stabilitas perbankan syariah masing-masing Negara adalah 

sebagai berikut: 

a. Stabilitas perbankan syariah Indonesia  

ZSCORE_BSIt = α0 + α1LNGDPIt + α2LNCPIIt + α3LNERIt + εt 

b. Stabilitas perbankan syariah Malaysia 

ZSCORE_BSMt = α0 + α1LNGDPMt + α2LNCPIMt + α3LNERMt + εt 
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c. Stabilitas perbankan syariah Brunei Darussalam 

ZSCORE_BSBDt = α0 + α1LNGDPBDt + α2LNCPIBDt + α3LNERBDt + εt 

Dari model persamaan diatas, data akan dianalisis dengan menggunakan metode VAR 

dan akan dilanjutkan dengan VECM jika data stasioner pada first difference dan terkointegrasi.  

3.6. Bagan Alir Penelitian 

 

3.7. Luaran Penelitian  

Luaran dari penelitian ini terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan, yaitu : 

a. Luaran Wajib :  

Publikasi di jurnal Nasional bereputasi terindex Sinta 

b. Luaran Tambahan :  

1. Menghasilkan 1 buah HKI atau Buku  

2. Menghasilkan produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1. Anggaran Penelitian 

No. Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1 Gaji dan upah Rp. 4.500.000 

2 Bahan habis pakai dan peralatan     Rp. 4.500.000 

3 Perjalanan     Rp. 3.750.000 

4 
Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, lainnya 

sebutkan    

Rp. 2.250.000 

Jumlah Rp. 15.000.000 

   

              

4.2. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan (mulai tahap persiapan sampai dengan 

laporan penelitian), yaitu pada bulan Maret sampai Agustus tahun 2020. Jadwal kegiatan 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No 

 
Tahapan Penelitian 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 Persiapan Penelitian                    

2 Penyusunan Instrumen                    

3 Validasi Instrumen                    

4 Pengumpulan Data Lapangan                    

5 Pengolahan Data                    

6 Analisis Data                 

7 Laporan Penelitian       
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