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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effect of partial and simultaneous of 

financing of sharia banking in Indonesia which consisting of third party fund, financing 

to deposit ratio, non performing finance, certificate of Indonesian Banking in sharia, and 

inflation. This research using the panel data for the 2010 – 2012 period and obtained a 

sample of 4 Islamic Banking in Indonesia. 

This research find that third party fund has a positive significant effect on 

financing. It means that if the composition of third party fund increasing it can decrease 

on financing itself.  Variable Non performing finance, have a negative effect but not  

significant on financing. On the other hand non performing finance, certificate Bank of 

Indonesia Sharia and inflation does not have a significant effect on financing. But if they 

tested simultaneously they are have a significant effect on financing. 

Keywords:Islamic banking,  financing, third part, non performing finance, finance 

to deposit ratio, certificate Bank of Indonesia sharia, inflation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala sendi kehidupan manusia 

mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai dengan perkara yang besar. Tidak ada satu 

perkara pun kecuali Islam telah mengaturnya. Salah satunya adalah dalam sistem tatanan 

ekonomi  yaitu ekonomi syariah. 

Ekonomi Islam atau biasa disebut dengan sistem ekonomi syariah semakin 

berkembang bukan hanya di negara-negara Islam tapi juga di negara-negara barat. Banyak 

kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor 

penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit menilai 

bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila 

dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Illahi (Antonio, 2001). 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan 

kehidupan disamping juga terdapat rambu ibadah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam 

bertujuan untuk (Pratami, 2011) : 

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana. 

2. Memenuhi kebutuhan keluarga. 

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang. 

4. Memenuhi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT. 

Terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi 

lainnya yaitu dengan tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem 

ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang 

“haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam 
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menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah 

berdasarkan Al Qur‟an dan Al-Hadits. Di dalam Al Qur‟an tertulis: 

“... hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (al-Baqarah [2]:278-279) 

Salah satu kegiatan praktik dalam ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Perbankan 

syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko 

(profit and loss sharing) sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah 

mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian (Banoon dan Malik, 2007). 

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan 

dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian menurut Setiawan, 2007 adalah: 

kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang optimum, keadilan sosial ekonomi, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang 

merata, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, 

serta pelayanan yang efektif. 

Pada tahun 1998 diberlakukannya Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang pengganti 

Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan.  Dengan adanya undang-undang tersebut 

perbankan Indonesia memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah..., Tito Novyantara, Ak.-IBS, 2014



3 
 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).  

Menurut Dahlan Siamat (2005) penyaluran kredit/pembiayaan mencapai 70-80% dari 

volume usaha bank. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut 

karena sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan uni 

defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat. 

Gejolak ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 tidak mempengaruhi Bank 

syariah dalam  menyalurkan pembiayaannya hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan. Dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1Komposisi Pembiayaan Bank Syariah (dalam miliar Rupiah) 

Pembiayaan 2008 2009 2010 2011 2012 

Mudharabah 6.205 6.597 8.631 10.229 12.023 

Musyarakah 7.411 10.412 14.624 18.960 27.664 

Murabahah 22.486 26.321 37.508 56.365 88.004 

Salam 0 0 0 0 0 

Istishna 369 423 347 326 376 

Ijarah 765 1.305 2.341 3.839 7.345 

Qardh 959 1.829 4.731 11.390 12.090 

Lainnya 0 0 0 0 0 

TOTAL 38.195 46.886 68.181 102.655 147.505 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2012 (data diolah) 

Salah satu faktor penting dalam fungsi intermediasi oleh bank syariah yaitu 

penghimpunan dana pihak ketiga yang selanjutnya digunakan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan. Komposisi DPK perbankan 

syariah nasional periode 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah..., Tito Novyantara, Ak.-IBS, 2014



4 
 

Grafik 1.1 Perkembangan DPK Bank Syariah 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2012 (data diolah) 

Menurut Lukman (2005) dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80-

90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70-80% 

dari total aktiva bank. Dapat dilihat dari neraca bank bahwa sisi aktiva didominasi oleh 

besarnya pembiayaan yang diberikan. 

Finance to Deposit Ratio (FDR) merupakan indikator dalam pengukuran fungsi 

intermediasi perbankan syariah di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio FDR dihitung dari pembagian pembiayaan 

yang  diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank). 

Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar DPK yang digunakan untuk penyaluran 

pembiayaan. Besarnya Financing to Deposit ratio yang terdapat pada Bank Umum Syariah 

sesuai rata-rata ketentuan bank Indonesia sebesar 85-110% menunjukkan bahwa Bank 

Syariah mulai berkembang dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan dananya.  
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Tabel 1.2. Rasio FDR bank umum syariah tahun 2008-2012 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

FDR 103.65% 89.70% 89.67% 88.94% 100% 

Sumber: Bank Indonesia 2012 (data diolah) 

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menutup risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur 

(Darmawan, 2004). NPF mencerminkan risiko pembiayaan, sehingga semakin tinggi 

tingkat NPF maka semakin besar risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank syariah 

(Ali dalam Billy, 2005). Rasio NPF pada perbankan syariah cenderung mengalami 

penurunan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.3. Rasio NPF bank umum syariah tahun 2008-2012 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

NPF 1.42% 4.01% 3.02% 2.52% 2.22% 

Sumber: Bank Indonesia 2012 (data diolah) 

Dari sisi faktor eksternal Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang merupakan 

surat berharga dalam mata uang rupiah yang dterbitkan oleh Bank Indonesia untuk 

pengakuan hutang berjangka pendek menjadi faktor penting sebagai alat pengatur 

likuiditas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti Operasi Pasar 

Terbuka, dimana bank syariah menempatkan dananya pada SBIS untuk mendapatkan 

profit namun mempunyai risiko yang rendah.  

Salah satu faktor eksternal lainnya yaitu Inflasi yang merupakan perubahan harga 

yang cenderung meningkat tanpa diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang 
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meningkat. Menurut Dornbus dan Fischer (1997) dampak dari inflasi diantaranya 

menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, meningkatkan kecenderungan untuk 

belanja, mengurangi semangat untuk menabung, menumpuk kekayaan dan investasi non 

produktif, distribusi barang menjadi tidak stabil. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara DPK, NPF, FDR, SBIS, dan inflasi 

diantaranya Siregar (2005) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana 

yaitu dana pihak ketiga, dan NPF. Hasilnya DPK berpengaruh positif dan signifikan 

artinya kenaikan DPK akan mengakibatkan kenaikan penyaluran dana bank syariah,  dan 

NPF berpengaruh negatif dan signifikan artinya kenaikan NPF akan mengakibatkan 

penurunan penyaluran dana ke masyarakat. 

Melalui penelitiannya Billy (2010) dana pihak ketiga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kredit perbankan. Hasil serupa juga ditemukan Budiawan (2008).  

Menurut Soedarto (2004) Non Performing Loan (NPL) yang analog dengan NPF 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Namun menurut Harmanta 

(2005) berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara menurut Budiawan (2008) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang analog terhadap Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah menurut Harmanta (2005) dan Siregar (2006) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kredit perbankan sementara menurut Billy (2010) tidak berpengaruh signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2012) dan Kholisudin (2012) yang 

menyatakan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit 

perbankan yang analog dengan pembiayaan bank syariah. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2009) yang menyatakan bahwa inflasi secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan.  
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Berdasarkan uraian di atas bahwa DPK, FDR, NPF, SBIS, dan inflasi Indonesia terdapat 

ketidak konsistenan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga penulis 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Periode 2010 -2012)  

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. apakah  DPK tahun pengamatan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan di 

bank umum syariah? 

2. apakah FDR tahun pengamatan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan di 

bank umum syariah? 

3. Apakah NPF tahun pengamatan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan di 

bank umum syariah? 

4. Apakah SBIS tahun pengamatan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan di 

bank umum syariah? 

5. Apakah  inflasi tahun pengamatan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan di 

bank umum syariah? 

6. Apakah DPK, FDR, NPF, SBIS,  dan inflasi secara bersama-sama  memiliki 

pengaruh terhadap pembiayaan di bank umum syariah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk: 

1. Menjelaskan pengaruh DPK terhadap pembiayaan di bank umum syariah? 

2. Menjelaskan pengaruh FDR terhadap pembiayaan di bank umum syariah? 

3. Menjelaskan pengaruh NPF terhadap pembiayaan di bank umum syariah? 

4. Menjelaskan pengaruh SBIS terhadap pembiayaan di bank umum syariah? 

5. Menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan di bank umum syariah? 

6. Menjelaskan pengaruh DPK, NPF, FDR, SBIS dan inflasi secara bersama-

sama terhadap pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah? 

1.4 Kegunaan penelitian 

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil 

penelitian yang dilakukan adalah:  

1. Bagi peneliti: 

a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisa fenomena ekonomi dan 

keuangan terutama bank syariah 

b. Memberikan pemahaman yang lebih mengenai pembiayaan pada bank syariah. 

2. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input pertimbangan pemberian 

pembiayaan yang berpengaruh pada pencapaian laba sehingga dapat meminimalisasi 

kerugian dan meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan 

untuk melanjutkan penelitian yang sudah ada atau membuat penelitian yang baru. 
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4. Bagi Penulis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berkesempatan untuk dapat mempelajari 

lebih dalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank 

syariah  

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab 

secara singkat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdapat empat bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian telaah literatur, 

referensi jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi ini 

juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah. Kedua penelitian 

dan pengkajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah 

literatur yang yang digunakan untuk menyusun asumsi.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode pengkajian masalah, data penelitian yang berisi antara 

lain karakteristik data, populasi dan sampel, disertai penjelasan tentang prosedur 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi 

objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang diperoleh dari 

penelitian.  
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BAB V Penutup 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian dan berisi tentang kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran yang dapat diberikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian 

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 

tentang perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari definisi bank diatas, menunjukkan bahwa kegiatan utama bank adalah 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan dari segi 

penyaluran dana, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya tapi juga kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat 

(Siamat, 2005:276). 

2.1.2 Definisi Bank Syariah 

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan pada Pasal 1 angka 

12 UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam 

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Siamat (2004:407) juga berpendapat bahwa Bank Islam adalah lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip-prinsip 

hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW. 

Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 
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pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. 

Menurut Karim (2006:97), dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah melaksanakan 

tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memberikan 

pelayanan jasa dengan berlandaskan prinsip syariah. 

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No 10 tahun 1998  memberikan 

batasan pengertian prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau 

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

2.1.3. Pengertian dan Pengharaman Riba 

Pelarangan dan pengharaman mengenai riba ini secara jelas telah ditetapkan dan diatur 

dalam Al Qur‟an, sebagai berikut: 

a. QS. Al Baqarah: 275 

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, dalah disebeabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba) maka baginya apa telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya riba) 
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dan urusannya(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 

b. QS Al baqarah: 278-279 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 

(yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka 

umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu 

berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 

(dirugikan)”. 

c. QS Ali Imran: 130 

“Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 

dan bertakwalah kepada Alllah agar kamu mendapat keberuntungan”. 

2.1.4 Falsafah Operasional Bank Syariah 

Hal lain membedakan bank syariah dengan bank konvesional terlihat dari beberapa 

aspek, yaitu aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja 

(Antonio, 2001 : 29-34). 

a. Akad dan Aspek Legalitas 

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi baik duniawi maupun 

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam bank 

syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi 

ketentuan akad sebagai berikut: 

a. Rukun, mencakup penjual, pembeli, barang yang dipertukarkan, harga, dan akad (ijab 

kabul). Syarat, seperti: 

1. Barang dan jasa bersifat halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram 

menjadi batal demi hukum syariah. 

2. Harga barang dan jasa harus jelas. 
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3. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. 

4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh 

menjual sesuatu yang belum dimiliki dan dikuasai. 

b. Struktur Organisasi 

Unsur yang paling membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah 

adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah, yang bertugas mengawasi 

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS 

biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini 

bertujuan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena 

itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah 

para anggota DPS tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 

c. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai 

Bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal 

yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum 

dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut: Apakah objek pembiayaan itu 

halal atau haram? Apakah proyek menimbulkan kerugian bagi masyarakat? Apakah proyek 

berkaitan dengan perbuatan asusila?  

d. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture 

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, 

antara lain sikap amanah dan shiddiq yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah 

harus memiliki skill yang baik dan profesional, dan tabhligh. Dalam reward dan dan 

punishment pun juga diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain 

itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan juga harus mengikuti syariat Islam. 

Khir et al dalam Sjahdeini (2010) membuat daftar perbedaan antara sistem perbankan syariah 

konvensional sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvesional 

Characteristics Islamic Banking 

System 

Conventional 

Banking System 

Business Framework Functions and operating 

modes are based on sharia 

law. 

Function and operating 

modes are based on secular 

principles and not based on 

any religious laws or 

guideliness 

Probition of Riba in 

Financing 

Financing is not interest 

oriented and is based on 

the principle of buying and 

selling of assets, whereby 

the sellingprice includes of 

profit margin and fixed 

from the beginning 

Function is interest 

oriented and a fixed 

interest is charged for the 

used of money. 

 

Prohibition of Riba in 

Deposits 

 

Deposit are not interest 

oriented but profit and loss 

sharing oriented whereby 

investors share a fixed 

percentage of profit when 

it occurs 

 

Deposits are interest 

oriented and the investor is 

assured of a predetermined 

rate of interest with a 

guarantee of principal 

repayment 

Equity Financing with Bank offers equity Not generally offered but 
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Risk-sharing financing for a project or 

venture. 

Losses are shared based 

on the equity participation 

while profit is shared 

based on the pre-agreed 

ratio 

available through Venture 

Capital Companies and 

Investment Banks. 

Normally the participate in 

management as well. 

   

Restrictions Islamic banks are 

restricted to participate in 

economic activities, which 

are not sharia-compliant. 

e.g. Banks cannot finance 

businesses involving pork, 

alcohol, etc. 

There are no such 

restriction. 

Sharia Supervisory Board Each bank should have a 

Sharia Supervisory Board 

to ensure that all business 

activities are in line with 

sharia requirements. 

There is no such 

requirement necessary. 

Sumber: Sjahdeini, 2010 

 

2.1.5  Penghimpunan dan Penyaluran Dana 

Menurut Karim (2006:97), pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah 

dapat terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 1). Produk penyaluran dana (financing); 2) 

Produk penghimpunan dana (funding); dan 3) Produk jasa (service). 
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Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. 

Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila 

dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari 

masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat 

disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut. Sedangkan kegiatan 

memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan di atas. 

1. Akad pelengkap  

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad 

pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan 

untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari 

keuntungan, dalam akad ini dibolehkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-

benar timbul. 

2.1.6 Pembiayaan 

Menurut UU No. 21 Pasal 1 angka 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik; 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa 

jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

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

Bank Indonesia (2007), menyebutkan bahwa pembiayaan syariah mengandung 

beberapa nilai dasar dalam pelaksanaannya, yaitu: 

1. Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana 

maupun pihak yang menyediakan dana. 

2. Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan baik 

dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan 

tersebut. 

Jenis-Jenis Pembiayaan 

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah, menurut Karim (2006 : 231-244) yaitu: 

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah. 

Pembiayaan Modal Kerja Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan 

kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. 

2. Pembiayaan Investasi Syariah 

Pembiayaan Investasi Syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka 

panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: 

a. Pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam 

rangka usaha baru. 

b. Rehabilitasi, yaitu penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan 

mesin atau peralatan baru yang lebih baik. 

c. Modernisasi, yaitu penggantian secara keseluruhan mesin atau peralatan lama dengan 

mesin atau peralatan baru dengan teknologi yang lebih baik. 

d. Relokasi proyek yang sudah ada, yaitu pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara 

keseluruhan (termasuk sarana penunjang pabrik, seperti laboratorium). 
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3. Pembiayaan Konsumsi Syariah 

Pembiayaan Konsumsi Syariah adalah pembiayaan yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan nasabah baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha dan 

umumnya bersifat perorangan. 

 Produk Pembiayaan 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 

empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Karim, 2006 : 98-

111): 

1. Berdasarkan Prinsip Jual Beli 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan 

barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga 

atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan 

waktu penyerahan barangnya, yaitu: 

a. Murabahah 

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah 

membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah 

yang bersangkutan dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan 

nasabah. 

b. Salam 

Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat 

tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga, 

dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 

c. Istishna 

Istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan 

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 
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2.  Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 

a. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 

b. Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal 

(pihak pertama) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola. 

c. Muzara‟ah 

Muzara‟ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan 

penggarap, dimana pemiliki lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. 

d. Musaqah 

Musaqah adalah akad kerja sama, merupakan bentuk yang lebih sederhana dari 

muzara’ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. 

Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

3.  Berdasarkan Prinsip Sewa 

a. Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Harga sewa 

disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. 
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b. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik 

Ijarah Muntahiyyah Bittamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 

melalui pembayaran upah sewa. Pada akhir masa sewa, bank menjual barang yang 

disewakannya kepada nasabah yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa 

dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. 

4. Berdasarkan Prinsip Pinjaman 

Penyaluran dana bank syariah berdasarkan prinsip pinjaman dilakukan dengan 

menggunakan akad qardh yaitu penyediaan dana atau tagihan yang diberikan kepada pihak 

peminjam dan mewajibkannya melakukan pembayaran baik secara langsung maupun 

angsuran dalam jangka waktu tertentu tanpa disertai tambahan pada saat pengembaliannya. 

Pembiayaan ini bersifat khusus dan bersumber dari sadaqah, infak, zakat atau modal yang 

sengaja dialokasikan untuk tujuan sosial. Oleh karenanya, al-qardh dikenal sebagai 

pembiayaan dana talangan bagi nasabah atau sebagai sumber dana talangan antar bank. 

1. Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Sjahdeini (2010:266), mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang 

berbasis kemitraan, dimana terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam 

suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk 

diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut shahib al-mal, 

sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola 

usaha kerja sama tersebut, yang disebut Mudharib. Mereka bersepakat untuk membagi hasil 

usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian 

keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian 

dipikul seluruhnya oleh shahib al-mal dan mudharib menanggung kehilangan pikiran, tenaga 

dan waktunya yang dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.  
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Rivai (2007) juga mengeluarkan pernyataan senada mengenai pembiayaan 

mudharabah, yaitu merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik 

dana/modal, biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100%) kepada 

pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif 

dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh 

kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena 

kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, 

sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila 

terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung 

jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan 

keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik 

dana hanya menyediakan modal, dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen 

usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi 

kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. 

Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad 

jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (bai’ 

bithaman ajil dan mudharabah), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. 

Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah 

(musyarakah dan mudharabah), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-

perhitungan yang cukup rumit. 

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank 

syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan 

aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat 
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return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi 

pembagian hasil. 

Contoh kasus untuk pembiayaan mudharabah menurut Antonio (2001:172), yaitu 

seorang pedagang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan pembiayaan bagi 

hasil seperti mudharabah, di mana bank bertindak selaku shahibul maal dan nasabah selaku 

mudharib. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan 

diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya dari modal Rp 30.000.000,00 

diperoleh pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu 

untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp 2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara 

bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% 

untuk bank. 

2. Pembiayaan Musyarakah 

Menurut Sjahdeini (2010:298-299), musyarakah adalah produk finansial syariah yang 

berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. Namun kedua produk finansial tersebut 

memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda. Pada metode pembiayaan musyarakah, 

bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (partnership) 

dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu 

proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang 

ditentukan di awal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. 

Hal itu ditentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk 

jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, 

namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya. 

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai 

dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle). 

Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya 
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pada Mudharabah dimana satu pihak saja, yaitu shahib al-mal, yang menanggung risiko 

finansial, pada musyarakah kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial. 

Sedangkan menurut Kasmir (2011:193-194), musyarakah merupakan akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak meberikan 

dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. 

Menurut Sutedi (2009:90), aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan adalah 

berupa berikut ini: 

a. Pembiayaan Proyek 

Lembaga Keuangan dan Pengusaha secara bersama-sama menyediakan dana untuk 

membiayai sebuah proyek. Setelah proyek selesai, pengusaha mengembalikan dana tersebut 

bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada lembaga keuangan. 

b. Modal Ventura 

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi  dalam 

kepemilikan perusahaan, musyarakah ditetapkan dalam skema modal ventura. Penanaman 

modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu penyedia dana melakukan 

divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara langsung maupun bertahap. 

 Contoh kasus untuk prinsip al-musyarakah menurut Kasmir (2011:194) adalah sebagai 

berikut:  

Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha tetapi kekurangan modal. Modal yang 

dibutuhkan sebesar Rp 40.000.000,00 sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp 

20.000.000,00. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp 20.000.000,00. Untuk 

menutupi kekurngan dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank Syariah Toboali dan 

disetujui. Dengan demikian modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp 40.000.000,00 

dipenuhi oleh Tn.Robidi sebesar 50% dan Bank syariah Toboali sebesar 50%. Jika pada 
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akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp 15.000.000,00, maka 

pembagian hasil keuntungan adalah 50:50, artinya 50% untuk Bank Syariah Toboali (Rp 

7.500.000,00) dan 50% untuk Tn. Robidi (Rp 7.500.000,00). Dengan catatan pada akhir suatu 

usaha Tn.Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 ditambah Rp 

7.500.000,00 untuk keuntungan Bank Syariah Toboali dari bagi hasil. 

3. Pembiayaan Murabahah 

Menurut Sjahdeini (2010:180), murabahah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang 

diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan 

syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam 

hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan 

mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh 

lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut 

beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka 

selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. 

Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menabahkan keuntungan (mark-up/margin) 

tertentu di atas harga beli barang tersebut. Keuntungan (mark-up/margin) tersebut harus 

disepakati di awal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah membuat akad/perjanjian. 

Sutedi (2009:95) juga menyampaikan pemahamannya mengenai murabahah, yaitu 

murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual 

menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan 

keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar 

dengan angsuran. Pemahaman lain murabahah adalah transaksi jual beli, di mana bank 
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mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi 

pembeli. 

Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu = keuntungan); Bank sebagai penjual dan 

nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara 

tangguh. Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai model 

pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan 

murabahah mencapai 70-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga 

terjadi pada bank-bank syariah, seperti Malaysia, Pakistan. Adapun penetapan harga jual 

barang secara murabahah harus dikemas dalam produk yang memberikan keuntungan secara 

adil antara pihak bank syariah dengan nasabah peminjam murabahah. Sebaiknya, penetapan 

harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam 

ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan 

berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa 

keuntungan wajar yang diinginkan. Cara Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu 

metode bank syariah dalam menentukan harga jual produk murabahah.  

Contoh kasus pembiayaan Murabahah menurut Antonio (2001:171), misalkan seorang 

nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke bank syariah dan memohon agar 

bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan 

motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut 4 juta rupiah dan 

bank ingin mendapat keuntungan Rp800.000 selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada 

nasabah seharga Rp4.800.000,00. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut 

Rp200.000,00 perbulan. 
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2.1.7. Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, 

tabungan dan simpanan berjangka. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 

penghipunan dana masyarakat menurut Siamat (2004 : 420-422) adalah: 

1. Prinsip Wadi’ah  

Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhomanah yang diterapkan pada 

produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadiah 

amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfatkan oleh yang dititipi. Sedang 

dalam wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertangung jawab atas keutuhan 

harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi’ah yang 

diterapkan dalam produk giro perbanakan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka 

implikasi hukumnya sama dengan qordh, dimana nasabah bertindak sebagai yang 

meminjamkan uang, bank bertindak sebagai yang dipinjami. Ketentuan umum dari produk ini 

yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung 

bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. 

Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif 

untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka. Bank harus 

membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang 

disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan prinsip syariah. 

Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet dan debit card. 

Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi 

unutuk sekedar menutupi biaya yang benar benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang 

berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 
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2. Prinsip Mudharabah  

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak 

sebagai shohibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudhorib (pengelola). Dana 

tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaaan murabahah atau ijaroh. Dapat pula dana 

tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan 

dibagi hasilkan berdasarakan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk 

melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian 

yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib-ada pemilik modal, ada 

usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini 

diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan 

kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana prinsip mudharabah terbagi dua: 

a. Mudharabah Mutlaqoh: Penerapan mudharabah mutlaqoh dapat berupa 

tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi 

bank dalam penggunaan dana yang dihimpun. Ketentuan ketentuan umum produk ini adalah: 

�  Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara 

pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan 

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan , maka hal tersebut harus 

dicantumkan dalam akad. 

�  Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan kartu tabungan sebagai bukti 

penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Deposito 

mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito 

kepada deposan. 

� Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuaidengan 

perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah..., Tito Novyantara, Ak.-IBS, 2014



29 
 

�  Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti 

deposito baru, tetapi bila pada akad dicantumkan perpanjangan secara otomatis maka tidak 

perlu dibuat akad baru. 

�  Keketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

b. Mudharabah Muqayyadah On Ballance Sheet  

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (retristed investment) dimana 

pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misal, 

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertuntu 

atau digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini sebagai berikut: 

pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh bank. Bank wajib 

memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan 

keuntungan dana atau keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan 

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal itu harus tercantum dalam akad. Sebagai 

tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan 

dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat 

atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 

c. Mudharabah Muqoyyadah Off Ballance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada 

pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan palaksana usaha. Pemilik dana dapat 

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencarai kegiatan usaha 

yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai 

berikut: 
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- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib 

memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam 

rekening administratif.  

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang 

diamanatkan oleh pemilik dana.  

- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan 

antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. 

2.1.8 Financing to Deposit Ratio(FDR) 

Menurut Muhammad (2005; 17) penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh FDR 

(Financing to Deposit Ratio). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. 

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi 

angkaFDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan 

bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil dan dapat dirumuskan sebagai berikut (SE 

BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007). 

 

 

2.1.8.  NPF (Non Performing Finance) 

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi 

risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko 

kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh 

tempo atau sesudahnya (Idroes dalam Rahmawulan, 2008). Sebagai indikator yang 

menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya non performing 

loan (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut non performing financing (NPF) 

FDR =   Total pembiayaan yang disalurkan      X 100% 

       Dana pihak ketiga  
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Menurut Taswan (2006), NPF adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari 

pembiayaan yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Rasio NPF 

memberikan gambaran mengenai jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan 

yang disalurkan. Rasio NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Tabel 2.2 berikut ini merupakan kriteria penilaian peringkat NPF menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Berdasarkan Prinsip Syariah: 

Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Peringkat NPF 

Katego

ri 

NPF Keterangan 

Peringkat 1 NPF < 2% Risiko pembiayaan sangat rendah 

Peringkat 2 2% ≤ NPF < % Risiko pembiayaan rendah 

Peringkat 3 5% ≤ NPF < % Risiko pembiayaan moderat 

Peringkat 4 8% ≤ NPF < % Risiko pembiayaan cukup tinggi 

Peringkat 5 NPF ≥ 12% Risiko pembiayaan tinggi 

sumber: Bank Indonesia, 2004 

2.1.9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang 

SBIS, SBIS adalah surat berharga dalama mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Akad yang dapat digunakan 

adalah akad Mudharabah, Musyarakah, ju‟alah, Wadi‟ah, Qardh, dan Wakalah. SBIS ini 

merupakan instrumen yang menawarkan imbalan yang cukup kompetitif serta bebas risiko 

gagal bayar. 

 Penggunaan akad Ju‟alah pada sertifikat Bank Indonesia Syariah berarti suatu janji 

atau komitmen untuk memberikan imbalah tertentu atas hasil yang ditentukan dari suatu 

NPF  =   Pembiayaan bermasalah  X 100% 

     Total Pembiayaan yang Disalurkan 
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pekerjaan. Dalam hal ini Bank Indonesia bertindak sebagai pemberi pekerjaan, bank syariah 

bertindak sebagai penerima pekerjaan (Maj‟ullah) dan objek/underlying Ju‟alah (mahall al-

„aqd) adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam 

pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di 

Bank Indonesia dalam jumlah dan waktu tertentu. Di dalam prakteknya yaitu saat Bank 

Indonesia akan melakukan transaksi lelang SBIS maka Bank Indonesia akan mengumumkan 

bahwa Bank Indonesia akan melakukan kebijakan moneternya yaitu akan menyerap likuiditas 

yang beredar di masyarakat. Maka bank syariah akan membeli SBIS tersebut dan 

mendapatkan imbalan tertentu. Jumlah nominal Ju‟ul atau imbalannya harus dibayarkan oleh 

Ja‟il yang ditetapkan saat terjadinya akad dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. 

2.1.10. Inflasi 

a. Pengeritan inflasi 

Menurut Case dan Fair (2007:63) inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara 

keseluruhan. Terjadi ketika banyak harga meningkat secara serentak. Inflasi diukur dengan 

menghitung peningkatan harga rata-rata sejumlah besar barang selama beberapa periode 

waktu. 

Sedangkan menurut Putong (2008: 181) inflasi adalah proses kenaikan harga umum 

secara terus menerus. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin 

melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai riil mata uang suatu 

negara (Khalwaty, 200: 5) 

b. Jenis inflasi 

Menurut Nopirin (2000: 176) Jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan: 

1. Inflasi menurut sifatnya 

Menurut sifatnya inflasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu: 

a. Inflasi merayap (creeping inflation) 
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Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10%). 

Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang 

relatif lama. 

b. Inflasi menengah (galloping inflation) 

Galloping inflation ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double 

digit) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat 

akselerasi. Artinya, harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan 

seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi merayap. 

c. Inflasi tinggi (hyper inflation) 

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga naik sampai 5 atau 6 kali. 

Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam 

sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara 

akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran 

belanja (misalkan ditimbulkan karena adanya perang) yang ditutupi dengan mencetak uang 

sebanyak- banyaknya. 

1. Inflasi menurut sebabnya 

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dulu diketahui 

faktor-faktor yang menyebabkan infasi 

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan 

yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar. 

a. Demand pull inflation 

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand), 

sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir 

mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, 

kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi. 
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Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya 

menaikkan harga saja 

b. Cost push inflation 

Berbeda dengan demand full inflation, cost push inflation biasanya ditandai dengan 

kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang muncul bersama resesi. Keadaan 

ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan penawaran total (aggregate supply) 

sebab akibat kenaikan biaya produksi. 

2.1.11. Penelitian Terdahulu 

Penulis telah merangkum beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut digunakan untuk dapat 

mempermudah dalam hal membaca dan memahami. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca tabel 

di bawah ini.  

Tabel 2.3. Rangkuman Penelitian Terdahulu (data olahan penulis) 

Judul Nama Peneliti Variabel-variabel Hasil penelitian 

Analisis Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penyaluran dana 

perbankan syariah di 

Indonesia 

Nurhayati Siregar 

(2004) 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), bonus 

Sertifikat Wadiah 

Bank Indonesia 

(SWBI), dan Non 

Performing Finance 

(NPF). 

Variable SWBI 

berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan 

terhadap penyaluran 

dana, DPK 

berpengaruh positif 

dan signifikan, NPF 

berpengaruh negative 

dan signifikan 

terhadap penyaluran 

dana. 

 

Analasis Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

 

Billy Arma 

(2006) 

 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), CAR, NPL, 

SBI 

 

Variabel DPK 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 
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kebijakan kredit 

perbankan (periode 

2005 – 2009) 

kredit, sedangkan 

variabel CAR, NPL, 

dan SBI berpengaruh 

negatif 

Faktor yang 

mempengaruhi 

pembiayaan 

murabahah pada 

bank umum syariah 

di Indonesia 

Prastanto 

(2013) 

FDR, NPF, DER, 

ROE 

Variabel FDR dan 

ROE berpengaruh 

posiif terhadap 

pembiayaan 

murabahah, 

sedangkan variabel 

NPF dan DER 

berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan 

murabahah. 

 

Analisis faktor 

internal dan eksternal 

yang mempengaruhi 

jumlah pembiayaan 

bagi hasil (studi 

kasus pada Bank 

Syariah Mandiri) 

Yayat Sujatna 

(2006) 

Nisbah bagi hasil, 

suku bunga kredit 

bank konvensional, 

inflasi, dan nilai kurs 

rupiah terhadap dolar 

Variabel suku bunga 

kredit, inflasi, dan 

nilai tukar rupiah 

berpengaruh positif 

signifikan. 

Sedangkan variabel 

nisbah bagi hasil 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan bagi 

hasil. 

Analisis Pengaruh 

CAR, ROA, FDR, 

dan DPK terhadap 

pembiayaan 

murabahah (Studi 

kasus pada Bank 

Muamalat tahun 

Ferial Nurbaya 

(2013) 

CAR, ROA, FDR, 

DPK 

Variabel CAR, ROA, 

DPK berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan 

murabahah. 

Sedangkan FDR 

tidak memiliki 
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2001 – 2009) pengaruh terhadap 

pembiayaan 

murabahah 

The Influence of 

Savings, Equity, Non 

Performing 

Financing and Profit 

Sharing on The 

Financing of Islamic 

Banks in Indonesia 

Dhea Rachmadita 

Marsellisa Nindito 

(2013) 

Simpanan, modal, 

NPF, bagi hasil 

Simpanan, NPF, dan 

bagi hasil 

berpengaruh positif 

terhadap 

pembiayaan, 

sedangkan modal 

tidak berpengaruh 

 

2.1.12. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan 

Dana pihak ketiga pada bank syariah adalah seluruh dana yang dihimpun oleh bank 

syariah seperti giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan dan deposito mudharabah. 

Pertumbuhan bank dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana pihak ketiga dari 

masyarakat. 

Besarnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun merupakan ukuran dalam menilai 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. salah satu sumber dana yang 

digunakan oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan adalah simpanan (Antonio, 2001). 

Menurut Adnan (2005), semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan 

dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. Menurut Billy (2008), dan Budiawan 

(2008) DPK berpengaruh positif terhadap kredit perbankan yang analog dengan pembiayaan 

di perbankan syariah. Dengan demikian DPK diprediksi berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan bank syariah. 

Ha1: Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan  

2.1.13. Finance to Deposit Ratio dan Pembiayaan 

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasiountuk mengukur kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan 
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dengan ceat. FDR diartikan sebagai perbandingan yang diberikan dengan dana yang diterima 

bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuditas bank yang berjangka waktu agak panjang. 

Semakin tinggi rasio FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat 

sehingga menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan. Demikian 

juga sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga 

mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. 

Ha2:Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan 

Bank Syariah 

2.1.14. Non Performing Finance dan Pembiayaan 

Non performing finance merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur.  NPF merupakan 

salah satu risiko pembiayaan dimana semakin rendah tingkat NPF maka semakin besar pula 

risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank syariah sehingga semakin tinggi jumlah 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Wuri, 2011).   

Menurut Billy (2010) NPL yang analog dengan NPF berpengaruh negatif terhadap 

kredit perbankan. Dengan demikian NPF diprediksi berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan di bank syariah. 

Ha3: Non Performing Finance (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan 

Bank Syariah. 

2.1.15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Pembiayaan 

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 

sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan akad  Jua’lah. SBIS diterbitkan 
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oleh BI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, kegiatan transaksi di pasar uang 

yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengembalian moneter. 

Menurut Siregar (2006) suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap kredit perbankan 

dimana analog dengan pembiayaan pada bank syariah. Dengan demikian Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah diprediksi berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan di bank 

syariah 

Ha4: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh negatif terhadap 

pembiayaan Bank Syariah 

2.1.16. Inflasi dan Pembiayaan 

 Inflasi adalah kenaikan barang – barang atau jasa secara bersamaan dalam periode 

tertentu. Dalam penelitian ini data inflasi yang digunakan adalah (Indeks Harga Konsumen) 

bulanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Didiuga inflasi tidak akan mempengaruhi 

perminyaan pembiayaan secara signifikan. 

H5: Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan Bank Syariah 

2.1.17.  Pengaruh DPK,FDR, NPF, SBIS, dan inflasi terhadap pembiayaan 

Dana Pihak Ketiga adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, 

tabungan dan simpanan berjangka. Prinsip operasional syariah yang diterapkan sebagai 

lembaga intermediasi sangat membutuhkan dana pihak ketiga untuk kegiatan operasional 

sehari-harinya. 

Finance to Deposit ratio merupakan rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap 

jumlah simpanan sehingga mampu memprediksi risiko likuiditas di bank terkait pembiayaan 

yang disalurkan. 

Non performing finance merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur.   
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SBIS diterbitkan oleh BI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, kegiatan 

transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka 

pengembalian moneter.  

Inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan. Terjadi ketika banyak 

harga meningkat secara serentak. Sehingga mempengaruhi bank syariah untuk menyalurkan 

pembiayaannya kepada nasabah yang membutuhkan dana terkait kemampuan dalam 

mengembalikan pinjamannya. 

Dari tingginya dana pihak ketiga serta rasio FDR meningkatkan jumlah pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank syariah. Seperti pada teori yang telah rasio NPF yang rendah dapat 

digunakan sebagai indikator dalam menyalurkan pembiayaan. Serta jumlah SBIS dan tingkat 

inflasi akan mempengaruhi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya. Sehingga dana 

pihak ketiga, rasio FDR, rasio NPF, SBIS, dan inflasi diharapkan mampu menjadi indikator 

dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah 

Ha6 : dana pihak ketiga, FDR, NPF, SBIS, dan inflasi memiliki pengaruh positif 

terhadap pembiayaan  
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Keterangan : 

1.    : berpengaruh secara parsial 

2.   : berpengaruh secara simultan 

2.3.  Hipotesis Penelitian 

     Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut: 

1. DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2010 - 2012 

2. FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2010 – 2012. 

FDR 

 

Pembiayaan  

NPF 

DPK 

SBIS 

inflasi 
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3. Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Bank 

Umum Syariah di Indonesia tahun 2010 - 2012. 

4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan 

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012. 

5. Inflasi memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2010 – 2012. 

6. DPK, FDR, NPF, SBIS, dan GDP berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan 

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010 – 2012. 

2.3  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

hingga akhir tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel 

dependen yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Variabel independen yang 

kemungkinan mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah antara 

lain: dana pihak ketiga (DPK), non performing finance (NPF), financing to deposit ratio 

(FDR), sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), inflasi. Penelitian ini akan mengkaji 

pengaruh semua faktor determinan tersebut yang kemungkinan akan mempengaruhi 

pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis dan Objek Penelitian 

 Objek Penelitian ini adalah bank umum syariah nasional yang terdaftar di Bank 

Indonesia selama periode 2010 – 2012. Data penelitian ini diambil dari website resmi 

masing-masing Bank Umum Syariah, didukung oleh data dari website resmi Bank Indonesia, 

yaitu www.bi.go.id.  Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2014 hingga Maret 2014. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan untuk 

variabel independen yaitu rasio Finance to Deposit, non Performing finance, Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah, dan inflasi. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi assosiatif (associative study) dimana 

peneliti bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya 

atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Sekaran, 2009).  

3.2   Variabel Operasional 

Menurut Sugiyono (2011: 38), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sanusi (2011:50) mengemukakan 

bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang ditangkap oleh indera manusia dan dapat dijelaskan 

secara ilmiah disebut fenomena. Selanjutnya, fenomena itu diabstrakkan menjadi konsep atau 

konstruk yang jika diberi nilai akan menjadi variabel. 

Penelitian ini didesain untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap rasio 

Financing to Deposit ratio, non performing finance, sertifikat bank Indonesia Syariah, dan 
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inflasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 - 2012. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Pembiayaan 

Merupakan jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah yang didasarkan pada akad 

mudharabah dan  musyarakah. Data pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini dinyatakan 

dalam satuan Rupiah. Dalam penelitian ini pembiayaan merupakan variabel dependen yaitu 

variabel yang keberadaannya dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel independen. Variabel 

ini dinotasikan dengan notasi PBH. 

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK diperoleh rumus sebagai berikut (Wuri, 

2011) 

DPK = Giro + deposito + tabungan 

3. Rasio Non Performing Financing 

Variabel non performing financing (NPF) menggambarkan pembiayaan bermaalah 

pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet 

(M). Rasio NPF diperoleh dengan rumus berikut: 

NPF =  

Variabel ini dinotasikan dengan notasi NPF. 

4. Financing to deposit ratio 

Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan 

dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan. 

FDR =  
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5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

SBIS adalah instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan 

kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Variabel SBIS 

dinotasikan dengan notasi SBIS 

6. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan barang/komoditas dan jasa dalam periode waktu tertentu. Inflasi 

dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan 

moneter terhadap suatu komoditas. Menurut para ekonom modern, inflasi berupa kenaikan 

secara menyeluruh jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) 

terhadap barang/komoditas atau jasa (Rahmawulan, 2008). Variabel inflasi dinotasikan 

dengan notasi INF. 

Tabel 3.1 berikut ini akan menunjukkan bagaimana operasional variabel penelitian ini: 

Variabel  Konsep Variabel Indikator Skala 

Pembiayaan Merupakan jumlah dana 

yang disalurkan kepada 

nasabah yang 

didasarkan pada akad 

mudharabah dan  

musyarakah. 

Ln Pembiayaan Rasio 

Dana pihak ketiga Dana pihak ketiga 

adalah dana yang 

dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana 

dalam bentuk giro, 

deposito, tabungan dan 

Ln (Giro + deposito + 

tabungan) 

 

Rasio 
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atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan 

dengan itu. 

 

Non Performing 

Finance (NPF) 

 

 

NPF adalah pembiayaan 

bermasalah yang terdiri 

dari pembiayaan yang 

berklasifikasi Kurang 

Lancar, Diragukan dan 

Macet. 

Taswan (2006) 

 

NPF = 

 

 

rasio 

Financing to 

Deposit ratio (FDR) 

FDR adalah rasio 

pembiayaan terhadap 

dana pihak ketiga yang 

diterima oleh bank 

syariah. 

Taswan (2006) 

FDR= 

 

 

Rasio 

Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah 

(SBIS) 

SBIS adalah instrumen 

kebijakan moneter yang 

bertujuan untuk 

mengatasi kesulitan 

kelebihan likuiditas 

pada bank yang 

beroperasi dengan 

prinsip syariah. 

Ln (outstanding SBIS) Rasio 

Inflasi Inflasi adalah tingkat 

laju inflasi di Indonesia 

yang dinyatakan dalam 

satuan persen dalam 

periode triwulanan 

Persentase inflasi Rasio 
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3.3   Populasi dan Sampel 

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara pengertian “populasi dan 

sampel” dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:215), dalam 

penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah 

sebagian dari populasi itu. 

Sedangkan menurut Sanusi (2011:87), populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang 

menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, 

kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan 

karakteristik dari kumpulan itu. Dalam praktiknya, seorang peneliti jarang sekali melakukan 

penelitian terhadap keseluruhan elemen (populasi). Peneliti biasanya melakukan seleksi 

terhadap bagian elemen-elemen populasi dengan harapan hasil seleksi tersebut dapat 

merefleksikan seluruh karakteristik yang ada. Elemen adalah subjek dimana pengukuran itu 

dilakukan. Bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih tersebut disebut sampel. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun 2013. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah hanya beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di 

Bank Indonesia yang dipilih dengan berbagai kriteria. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012 : 218-219), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.  
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Tabel 3.2. Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria Pengambilan Sampel  Jumlah 

Populasi: Bank Umum Syariah di Indonesia 

yang terdaftar di Bank Indonesia hingga 

tahun 2012 

11x4x3 = 

132 sampel 

Bank Umum Syariah yang mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan keuangan secara 

lengkap sejak periode yang berakhir pada 31 

Desember tahun berdirinya BUS, hingga 

periode yang berakhir pada 31 Desember 

2012 

6x4x3 = 

72 sampel 

Bank umum Syariah yang mempublikasikan 

laporan keuangan triwulanan secara lengkap 

periode 2010 – 2012 

4x4x3 =  

48 sampel 

 

3.4  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Menurut Sanusi (2011:104), 

data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait 

dengan data sekunder, peneliti hanya tinggal memanfaatkan data tersebut menurut 

kebutuhannya. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2012:224), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut ini: 

1. Studi kepustakaan 

Menurut Umar (2000:49), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui buku–buku yang berhubungan 
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dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik studi kepustakaan untuk menyusun kajian pustaka dan metode 

penelitian yang berkaitan dengan variabel dan obyek penelitian. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sanusi (2011:114), cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi  maupun 

kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, 

peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan 

sebagainya biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti tinggal menyalin sesuai 

dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mendapatkan laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006-2011. Dalam 

laporan keuangan tersebut telah tercakup data-data pembiayaan, pembiayaan bermasalah, 

profitabilitas, likuiditas, dan sebagainya. 

3.5  Teknik Analisis Data 

 Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya. Pengolahan data diawali dengan pengambilan 

dan pengubahan data mentah terkait pembiayaan pada bank syariah, rasio FDR, NPF, 

penyaluran SBIS, dan inflasi. Kemudian data diolah menggunakan bantuan aplikasi software 

pengelolaan data statistik yaitu Eviews. Pengolahan  data statistik tersebut dilakukan untuk 

pengujian asumsi klasik agar model regresi yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah 

dianggap layak untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data 

yang akan diteliti dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode pooled data, yakni  

data gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series) 

(Gujarati, 2006). 
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 Baltagi (2005) mengemukakan bahwa terdapat keuntungan menggunakan data panel 

dibandingkan dengan data deret waktu atau cross-section. Keuntungan-keuntungan tersebut 

antara lain : (1) dengan mengkombinasikan data deret waktu dan data cross-section, data 

panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas 

antarpeubah, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien. (2) dengan menggunakan 

cross-section yang berulang-ulang dari tahun ke tahun, maka dapat dipelajari suatu bentuk 

perubahan yang dinamis. (3) dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu peubah pada peubah 

lainnya dengan lebih baik daripada hanya dengan menggunakan data deret waktu atau cross-

section. (4) data panel dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku yang lebih 

kompleks. (5) dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi bila kita mengaggregasi individu-

individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam aggregasi yang luas. 

 Juanda (2012) berdasarkan variasi-variasi asumsi yang dibentuk, terdapat tiga 

pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, yaitu :  

1. Model Common Effect (metode OLS) 

Model  common effect dalam mengestimasi model pooled data  sering disebut juga 

dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena pendekatan ini tidak memperhatikan 

dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Jadi,  diasumsikan intersep dan slope adalah 

tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan). 

2. Model Fixed Effect 

Model  fixed  dalam mengestimasi  pooled data  diasumsikan slope konstan tetapi intersep 

berbeda antar individu. Hal ini dikarenakan karekteristik antar perusahaan berbeda-beda, 

sehingga model fixed dapat mencerminkan realita sebenarnya. 

3. Model Random Effect. 

Model  random  merupakan model untuk menyempurnakan kekurangan pada model  

fixed. Pada model  fixed  dapat mengurangi derajat kebebasan  (degree of freedom) yang 
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pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Oleh karena itu,untuk mengatasi 

digunakan variabel gangguan (error term) yang dikenal sebagai metode random effect. 

Model ini akan mengestimasi pooled data dimana variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. 

Widarjono (2010) mengemukakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam 

menentukan model yang digunakan untuk mengestimasi regresi pooled data, yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data antara model 

common effect atau fixed effect. Uji  Chow  dilakukan dengan cara menghitung uji 

statistik F, dengan rumus: 

 

Keterangan : 

RSS1 = nilai Residual Sum Squares (Common) 

RSS2 = nilai Residual Sum Squares (Fixed) 

n  = banyak observasi 

nT  = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k  = jumlah variabel independen 

Hipotesa yang diajukan : 

Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 
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Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka Ho ditolak (model fixed effect) 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima (model common effect) 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data antara 

model fixed effect dan random effect. Uji Hausmann dapat langsung diolah dengan 

menggunakan EViews.  Statistik uji Hausman mengikuti statistik  Chi Square. 

Hipotesa yang diajukan: 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai prob. χ
2
> nilai kritis Chi-Squares, maka Ho diterima (model random) 

Jika nilai prob. χ
2
 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak (model fixed) 

3.5.1. Teknik Pengujian Hipotesis 

Menurut Sanusi (2011:115), teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis 

apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

termasuk pengujiannya. Data yang dikumpulkan tersebut ditentukan oleh masalah penelitian 

yang sekaligus mencerminkan karakteristik tujuan studi apakah untuk eksplorasi, deskripsi 

atau menguji hipotesis. Berikut ini merupakan teknik analisis data yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini: 

 Untuk mengetahui tingkat signifikansi suatu variabel-variabel independen dan 

variabel dependen dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-

langkah sebagai berikut :  

1. Stastik Deskriptif 
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Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi 

asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias 

Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2010). 

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji  otokorelasi, 

dan uji heteroskedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Widarjono (2010) merupakan uji signifikansi pengaruh 

variabel bebas (x) dan data variabel terikat (y) melalui uji t hanya akan valid jika 

residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel 

terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal (Winarno, 

2011). Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-Bera 

test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut : 

Ho  : Data terdistribusi normal 

Ha  : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho 

yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). 

b) Uji Multikolinearitas (Multicollinearity) 
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Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya 

multikolinearitas ini  dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 

0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 

koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah 

multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang 

BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 

2010). 

c) Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah di dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White 

dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis, yaitu : 

 Ho  : Tidak ada heteroskedastisitas 

 Ha  : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2010).  

d) Uji Autokorelasi (Autocorrelation) 
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Uji otokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan 

kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya). Dasar pengambilan keputusan 

dalam uji otokorelasi adalah menggunakan metode uji Durbin-Watson(DW Test). 

Rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada masalah otokorelasi dalam model (r = 0) 

Ha : Ada masalah otokorelasi dalam model (r ≠ 0) 

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson(DW Test) adalah: 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound  (du) dan (4-du), maka 

koefisien otokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada otokorelasi. 

 Bila nilai DW terletak lebih rendah daripada batas bawah atau  lower bound  

(dl), maka koefisien otokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada otokorelasi 

positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien otokorelasi lebih kecil 

daripada nol, berarti ada otokorelasi negatif. 

 Bila nilai DW terletak di antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-

dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Disebutkan oleh Widarjono (2010) sebagai berikut : 

“ Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas 

(X1, X2, X3, ........, Xn) dinamakan analisis regresi linier berganda, dikatakan linier 

karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan 

mengikuti garis lurus. “ 

Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
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dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada empat, yaitu 

kepemilikan manajerial, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan net operating loss. 

Persamaan regresi liner berganda pada penelitian ini diadopsi berdasarkan persamaan 

estimasi regresi linier Widarjono (2010).  

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Qit =  +  DPK it + FDRit +  NPFit +  SBISit +  INFLASIit +  

Dimana: 

Qit  : pembiayaan bank syariah pada bank syariah i dan triwulan t 

DPKit  : Dana Pihak Ketiga pada bank syariah i dan triwulan t-1 

FDRit  : Finance to Deposit ratio pada bank syariah i dan triwulan t-1 

NPFit  : Non Performing Finance pada bank syariah i dan triwulan t-1 

SBISit : Sertifikat Bank Indonesia syariah pada bank syariah i dan triwulan t-1 

inflasiit : inflasi pada bank syariah i dan tahun t 

   : error  

4. Pengujian Parsial (Uji t) 

Pengujian parsial dengan uji t dimaksudkan untuk menguji kuat atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan pada tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut: 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. t > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ 0.05 
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Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho1 : β1 = 0 

Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Ha1 : β1 ≠ 0 

Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Ho2 : β2 = 0 

Financing to Deposit ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

Ha2 : β2 ≠ 0 

Financing to Deposit ratio secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Ho3 : β3 = 0 

Non Performing Finance secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Ha3 : β3 ≠ 0 

Non performing Finance secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Ho4 : β4 = 0 

SBIS secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

Ha4 : β4 ≠ 0 

SBIS  secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Ho5 : β5 = 0 

inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

Ha5 : β5 ≠ 0 

inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan. 

5. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dimaksudkan untuk menguji kuat tidaknya 

pengaruh variabel bebas secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil 
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hitung dengan uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (α) 

sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut: 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. F > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. F ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam uji signifikansi simultan adalah: 

Ho :   β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

 Variabel DPK, FDR, NPF, SBIS, dan inflasi tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap pembiayaan. 

Ha :   β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

Variabel DPK, FDR, NPF, SBIS, dan inflasi berpengaruh secara simultan 

berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, (2009). 

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R
2 

mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika 

Nilai R
2
= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila 

R
2
= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
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secara signifikan terhadap variabel dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih 

dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R
2
. 

Adjusted R
2
 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted 

R
2
 negatif, maka nilai adjusted R

2
 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R

2
 = 1, 

maka adjusted R
2
 = R

2
 = 1 sedangkan jika nilaiR

2
 = 0, maka adjusted R

2
= (1 - k)/(n - k). Jika 

k > 1, maka adjusted R
2
 akan bernilai negatif 

Nilai adjusted R
2
 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R
2 

semakin 

mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan fluktuasi 

variabel dependen Widarjono, (2010) 

Rumus R
2 

sebagai berikut : 

 

 Dimana :  

 R2   = Nilai Koefisien determinasi 

 RSS = Residual Sum Square 

 TSS = Total Sum Square 
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Rumus adjusted R
2 

sebagai berikut: 

 

Dimana : 

 N = banyaknya observasi  

K =  banyak variabel (bebas dan terikat) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang 

tercatat di Bank Indonesia. Adapun teknik di dalam pengambilan sample di dalam penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai 

berikut :  

1. Perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 

tahun 2010-2012. 

2. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama tahun 

2010-2012. 

3. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah 

dan berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2010-2012. 

4. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 

Desember 2009-2012), baik data yang diperlukan untuk menghitung pembiayaan bagi 

hasil dan data yang berkaitan dengan total dana pihak ketiga, rasio keuangan non 

performing finance,dan  financing to deposit ratio. 
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Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dijabarkan di atas, maka dikumpulkanlah 

sejumlah 4 perusahaan yang dijadikan objek di dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Objek Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 BM Bank Muamalat 

2 BSM Bank Syariah Mandiri 

3 BMS Bank Mega Syariah 

4 BRIS Bank Rakyat Indonesia Syariah 

         Sumber : Bank Indonesia (Data diolah oleh penulis) 

 Informasi yang terkandung di dalam tabel 4.1 di atas adalah seluruh perusahaan 

industri perbankan umum syariah yang tercatat di Bank Indonesia yang menjadi objek 

penelitian ini. Dengan total objek penelitian sebanyak 4 perusahaan dan periode pengamatan 

penelitian yaitu triwulanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, sehingga didapatkan total 

observasi pada penelitian adalah sejumlah 48 observasi. 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Di bawah ini merupakan tabel yang akan menampilkan hasil pengujian untuk 

melakukan analisis statistik deskriptif yang berguna untuk melihat angka pada setiap variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Q merupakan simbol dari variabel dependen di dalam penelitian ini berupa pembiayaan 

bagi hasil. 

2. DPK yang merupakan hasil dari total dana pihak ketiga yang masing masing dihimpun 

oleh bank syariah periode tahun 2010-2012. 
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3. FDR yang merupakan rasio penyaluran pembiayaan terhadap simpanan yang dihimpun 

dari bank syariah periode tahun 2010 – 2012. 

4. NPF yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang disalurkan bank syariah periode 

tahun 2010 – 2012. 

5. SBIS yang merupakan rata-rata SBIS triwulanan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia 

periode tahun 2010 – 2012. 

6. Inflasi yang merupakan rata-rata triwulanan yang diterbitkan biro pusat statistik Indonesia 

periode tahun 2010 – 2012. 

 Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

       

       
 PBH DPK FDR NPF SBIS INF 

 Mean  14.34142  14.13527  0.930335  0.023302  2.975254  0.049317 
 Median  15.15512  14.17074  0.900450  0.020400  3.030155  0.044850 
 Maximum  16.45394  15.64534  1.656900  0.073200  3.107562  0.068300 
 Minimum  9.691902  11.05314  0.781700  0.006600  2.537775  0.037200 
 Std. Dev.  2.012538  0.915240  0.142832  0.013913  0.153687  0.010339 
 Skewness -0.903253 -1.216331  3.077252  1.631968 -1.855449  0.594668 
 Kurtosis  2.555861  5.308671  15.34626  5.763234  5.870030  1.877430 

       
 Jarque-Bera  6.921444  22.49562  380.6160  36.57747  44.01566  5.349369 
 Probability  0.031407  0.000013  0.000000  0.000000  0.000000  0.068929 

       
 Sum  688.3883  678.4931  44.65610  1.118500  142.8122  2.367200 
 Sum Sq. Dev.  190.3645  39.37018  0.958844  0.009097  1.110121  0.005024 

       
 Observations  48  48  48  48  48  48 
Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

 Berdasarkan informasi pada tabel 4.2, dapat di uraikan mengenai penjelasan statistik 

deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar penjelasan yang merujuk pada teori 

mengenai peran setiap angka pada hasil uji statistik deskriptif (Winarno, 2011), yaitu : 

1. Mean, adalah nilai rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari hasil penjumlahan 

seluruh data dan membaginya dengan jumlah data. Pada variabel penelitian ini diperoleh 

nilai mean untuk variabel dependen Q penelitian yaitu 14.34142, sedangkan untuk DPK, 
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FDR, NPF, SBIS, dan INF memiliki nilai 14.13527, 0.930335, 0.023302, 2.975254, dan 

0.049317..  

2. Median , merupakan nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai tengah jika data yang 

digunakan berjumlh genap dari data yag telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. 

Nilai statistik tersebut merupakan nilai yang tidak mudah dipengaruhi oleh outlier, 

terutama jika dibandingkan dengan mean. Pada variabel penelitian ini diperoleh nilai 

median untuk variabel dependen Q penelitian yaitu 15.15512, sedangkan untuk DPK, 

FDR, NPF, SBIS, dan INF memiliki nilai 14.17074,  0.900450,  0.020400, 3.030155, dan 

0.044850. 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data.  Pada variabel penelitian ini diperoleh nilai 

maximum untuk variabel dependen Q penelitian yaitu 16.45394, sedangkan untuk DPK, 

FDR, NPF, SBIS, dan INF memiliki nilai 15.64534, 1.656900, 0.073200, 3.107562, dan 

0.068300.  

4. Minimum, adalah kebalikan dari nilai maximum yang merupakan nilai terkecil dari 

keseluruhan data. Pada variabel penelitian ini diperoleh nilai minimum untuk variabel 

dependen Q penelitian yaitu 9.691902, sedangkan untuk DPK, FDR, NPF, SBIS, dan INF 

memiliki nilai 11.05314, 0.781700, 0.006600, 2.537775, dan 0.037200. 

5. Std. Dev (standard deviation), adalah ukuran penyebaran data. Pada variabel penelitian 

ini diperoleh nilai standard deviation untuk variabel dependen Q penelitian yaitu 

2.012538, sedangkan untuk DPK, FDR, NPF, SBIS, dan INF memiliki nilai 0.915240, 

0.142832, 0.013913, 0.153687 dan 0.010339. 

4.2.2. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan tersebut telah terdistribusi normal 

atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan 
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valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal (Widarjono, 2010). 

Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model penelitian yang telah 

digunakan : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

Series: Standardized Residuals
Sample 3/01/2010 12/01/2012
Observations 42

Mean      -2.38e-17
Median   0.042932
Maximum  1.079830
Minimum -0.940910
Std. Dev.   0.357503
Skewness   0.056908
Kurtosis   4.646317

Jarque-Bera  4.765800
Probability  0.092283

 
 

     Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

 Berdasarkan informasi pada tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa residual pada model 

penelitian ini telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan bentuk 

dari grafik histogram. Selain itu, berdasarkan pada angka statistik yang dihasilkan, telihat 

bahwa nilai  probabilitas 0.092283. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai residual  telah 

berdistribusi normal karena nilai statistik dari Jarque-Bera ini tidak signifikan atau 

mendekati nol dan nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera memiliki nilai yang besar, 

sehingga dapat menerima hipotesis nol yang berarti residual data telah berdistribusi normal. 

 Hasil uji normalitas tersebut pada awalnya tidak menghasilkan distribusi normal saat 

total observasi sebanyak 48 sampel, sehingga dilakukan outlier sebanyak 5 sampel. Hinga 

berdasarkan pada tabel 4.4, hasil uji normalitas yang menggunakan uji Jarque-Bera dengan 
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signifikansi 5%, menghasilkan data terdistribusi normal. Kesimpulan ini diambil 

berdasarakan pada nilai probabilitas 0.092283 yang lebih besar dari 0,05. 

4.2.3. Penentuan Model Regresi Dengan Pool Data 

 Sebelum melakukan regresi pada data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan 

jenis model estimasi yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel. 

Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan 

data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect,dan random effect. 

Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama dengan 

melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jenis 

pendekatan common effect atau fixed effect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai 

dengan ketentuan maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah 

jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu berupa random effect ataukah fixed effect. Tabel 

4.4 adalah hasil dari Uji Chow yang telah dilakukan pada model penelitian.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 180.775103 (3,33) 0.0000 

Cross-section Chi-square 120.053979 3 0.0000 
     
     Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects Tests pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 

nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar 0.0000, yang 

memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada pada < 0.05 sehingga Ho ditolak. Dikarenakan 

Ho ditolak, maka Ha diterima atau model yang digunakan adalah efek tetap (Fixed Effect). 
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Apabila Ho diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti sampai Chow Test dan 

artinya model PLS (Pooled Least Square) yang digunakan. Namun dikarenakan nilai Chi 

Square < 0,05 yang artinya Ho ditolak, maka pengujian tidak berhenti sampai Uji Chow . 

Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya yaitu Uji Hausman yang bertujuan untuk 

menentukan model mana yang paling sesuai antara Fixed Effect atau Random Effect. 

Perbedaan antara Fixed Effect dan Random Effect adalah jika Fixed Effect menggunakan 

intercept untuk mengetahui perbedaan antar individu dan atau waktu, sedangkan Random 

Effect menggunakan error untuk mengetahui perbedaan antar individu dan atau waktu dalam 

suatu model penelitian. 

Pada saat penulis melakukan uji Hausman software pengolah data eviews 

menunjukkan bahwa Random effect estimators requires number of cross section > number of 

coef for between estimator for estimate of RE innovation variance. Kemudian menurut 

Nachrowi (2008) Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar 

dibanding jumlah individu (N) maka digunakan Metode Efek Tetap (Fixed Effect Model).  

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi 

asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). 

Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2010). 
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4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Apabila terdapat 

hubungan antar variabel independen maka akan terdeteksi adanya multikolinearitas. Model 

yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun kondisi 

pencapaian BLUE pada model tidak memerlukan asumsi bebas dari masalah 

multikolinearitas (Widarjono, 2010). Di bawah ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada 

model penelitian ini : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

 PBH DPK FDR NPF SBIS INF 
PBH  1.000000  0.380346  0.005843  0.168282 -0.046434  0.116589 
DPK  0.380346  1.000000 -0.783092 -0.025532 -0.114646 -0.100781 
FDR  0.005843 -0.783092  1.000000 -0.032958  0.064662  0.053837 
NPF  0.168282 -0.025532 -0.032958  1.000000  0.047184  0.067689 
SBIS -0.046434 -0.114646  0.064662  0.047184  1.000000 -0.002236 
INF  0.116589 -0.100781  0.053837  0.067689 -0.002236  1.000000 

 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel 

independen di dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat 

koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0.85 maka diduga 

terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi 

dibawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 

2010).  

 Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5 didapatkan hasil besaran korelasi antara 

variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 tidak ada 
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satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen 

yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.4.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari variabel gangguan yang konstan 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varian dari variabel 

gangguan yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Terdapat berbagai cara dalam 

mendeteksi asumsi heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan uji 

white untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari heteroskedastisitas (Widarjono, 

2010). Berikut ini merupakan hasil dari uji white tersebut: 

Tabel 4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Metode White 

  

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.172238 Prob. F(20,21) 0.3598 
Obs*R-squared 22.15514 Prob. Chi-Square(20) 0.3322 
Scaled explained SS 24.69991 Prob. Chi-Square(20) 0.2132 
     

 Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Berdasarkan informasi tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan tidak ada 

heteroskedastisitas di dalam regresi model penelitian. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

Chi-Square dari Obs*R-square variabel > 0,05 yang artinya Ho diterima atau model tidak 

mengandung heterokedastisitas. 

4.2.4.3. Uji Autokorelasi 

 Pada Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan 

observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau biasa disebut uji 
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langrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian. 

Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model penelitian, yaitu : 

Tabel 4.7. Hasil Uji Breusch-Godfrey 

 

Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test:  

  

     
     

F-statistic 1.800958     Prob. F(10,26) 0.1108  
Obs*R-squared 17.18722     Prob. Chi-Square(10) 0.0703  

     
     
     

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

          Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.7, terlihat bahwa pada model 

penelitian dengan menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari 

masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Squares senilai 0.0703 

atau lebih besar dari nilai α = 5% maka hal ini juga mendukung bahwa dalam model regresi 

penelitian tidak ada autokorelasi. 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan analisis hasil regresi atas model penelitian. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang telah dibentuk pada 

BAB I penelitian ini, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan data dengan menggunakan 

software EViews versi ke 7, telah dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan 

model apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji Chow dan uji 

Hausman pada Tabel 4.5 disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan model jenis Fixed effect. Tabel 4.12 merupakan hasil regresi model penelitian 

dengan menggunakan pendekatan dengan jenis tersebut : 
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Tabel 4.8 Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: PBH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/30/07   Time: 21:50   
Sample (adjusted): 3/01/2010 12/01/2012  
Periods included: 12   
Cross-sections included: 4   
Total panel (unbalanced) observations: 42  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.69035 3.154772 3.705608 0.0008 

DPK 0.276636 0.143992 1.921192 0.0434 
FDR -0.508577 0.794984 -0.639732 0.0268 
NPF -6.985511 7.075806 -0.987239 0.3307 
SBIS -0.109627 0.411713 -0.266271 0.7917 
INF 0.902621 6.115002 0.147608 0.8836 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.968920     Mean dependent var 14.68149 

Adjusted R-squared 0.961386     S.D. dependent var 1.921309 
S.E. of regression 0.377546     Akaike info criterion 1.077162 
Sum squared resid 4.703858     Schwarz criterion 1.449520 
Log likelihood -13.62040     Hannan-Quinn criter. 1.213646 
F-statistic 128.5986     Durbin-Watson stat 0.535570 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
    

 

 Sumber: Hasil Eviews yang telah diolah 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 4.8, maka bisa diperoleh persamaan model 

regresi sebagai berikut :  

Q = 11.69035 + 0.276636 DPK – 0.508577FDR – 6.985511NPF – 0.109627SBIS + 0.902621INF 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut ini : 

1. Koefisien kontanta yang memiliki nilai 11.69035 memberikan indikasi bahwa jika tanpa 

variabel dpk, fdr, npf, sbis, dan inflasi maka akan terjadi kenaikan sebesar 11.69035 

2. Koefisien dpk yang bernilai 0.276636, menunjukan apabila terjadi kenaikan satu satuan 

pada dpk dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi kenaikan sebesar 

0.276636. 
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3. Koefisien fdr yang bernilai 0.508577, menunjukan apabila terjadi kenaikan satu satuan 

pada fdr dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan sebesar 

0.508577.. 

4. Koefisien npf yang bernilai 6.985511, menunjukan apabila terjadi kenaikan satu satuan 

pada npf dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan sebesar 

6.985511. 

5. Koefisien sbis yang bernilai 0.109627, menunjukan apabila terjadi kenaikan satu satuan 

pada pbh dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan sebesar 

0.109627. 

6. Koefisien inf yang bernilai 0.902621, menunjukan apabila terjadi kenaikan satu satuan 

pada pbh dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi kenaikan sebesar 

0.902621. 

4.2.6 Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1. Uji Parsial (t-test) 

 Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada suatu 

model regresi secara masing-masing (parsial). Pada penelitian ini menguji atas pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang digunakan untuk 

mengambil keputusan atas hipotesis ke-1 sampai hipotesis ke-5 yang diajukan seperti yang 

telah dipaparkan pada bagian BAB II. Uji parsial atau uji t ini akan membandingkan antara 

probabilitas dengan tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat derajat keyakinan apakah 

sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya 

(signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 maka Ha ditolak dan sebaliknya apabila 

probabilitas (signifikansi) > 0,01, > 0,05, dan > 0,1 maka Ha diterima. 
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Berdasar hasil pada tabel 4.8 disimpulkan bahwa : 

Hipotesis nol 1 dengan variabel dpk tahun pengamatan ditolak. 

Sedangkan untuk variabel dependen fdr, npf, sbis, dan inflasi memiliki nilai p-value > 

0,05 , sehingga memberikan implikasi hipotesis nol 4, dan hipotesis nol 5 tidak dapat ditolak.  

4.2.6.2. Uji Simultan (F-test) 

 Uji simultan atau uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat pengaruh 

variabel independen pada model regresi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen penelitian. Uji simultan pada penelitian ini digunakan untuk memberi 

kesimpulan mengenai perumusan masalah ke 6. Kesimpulan yang diambil dari hasil uji 

simultan yang diperoleh dilakukan berdasarkan hipotesis uji simultan yang diajukan. Adapun 

hipotesis yang diajukan pada pengujian ini yaitu : 

Ho6 =  dana pihak ketiga, finance to deposit ratio, non performing finance, sbis, dan inflasi 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan. 

Ha6 =  dana pihak ketiga, finance to deposit ratio, non performing finance, sbis, dan inflasi 

berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan. 

Mengutip dari Widarjono (2010) kemudian untuk mengambil keputusan dalam  menerima 

atau menolak hipotesis nol yaitu dengan ketentuan jika nilai probabilitas f statistik < α = 5% 

maka hipotesis nol ditolak, sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara serempak merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen yang diterima.  

Berdasarkan hasil tabel 4.8, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel 

independen pada penelitian ini secara serempak berpengaruh secara signifikan terhadap 
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variabel dependen penelitian. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas statistik f senilai 0% atau 

berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%, sehingga dapat di ambil keputusan bahwa hipotesis nol 

uji f ditolak atau dengan kata lain hipotesis 6 penelitian ini diterima. 

4.2.6.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan Tabel 4.8 Hasil Uji R
2
 dapat dilihat nilai Adjusted R-squared adalah 

0.961386. Hal ini berarti sebesar  96,1386% dana pihak ketiga, finance to deposit ratio, non 

performing finance, sbis, dan inflasi mampu  mempengaruhi dan menjelaskan pembiayaan. 

Sedangkan sisanya sebesar 0,038614% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian 

ini. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan 

 Di dalam perbankan, sumber dana yang paling banyak diperoleh dari nasabah berupa 

dana pihak ketiga (tabungan, deposito, dan giro) dibanding sumber dana lainnya. Dana pihak 

ketiga bagi perbankan syariah merupakan sumber dana yang harus diinvestasikan kembali 

untuk mendapatkan bagi hasil atau margin keuntungan yang akan dibayarkan kepada nasabah 

penabung atau deposan.  

Berdasarkan uji hipotesis 1 pada variabel dana pihak ketiga, diperoleh hasil pengujian 

yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0434 dengan nilai koefisien sebesar 1,921192 dan 

nilai α sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga secara parsial memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada industri perbankan syariah 

yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Dari 

hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin besar persentase dana pihak ketiga di suatu 

bank syariah maka akan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. 
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 Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Billy Arma (2010) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang 

positif terhadap penyaluran kredit perbankan pada bank umum di Indonesia, di mana kredit 

pada bank umum memiliki analog terhadap pembiayaan pada bank syariah. Penelitian 

Akhyar (2005) juga menyebutkan bahwa secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan 

positif signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah.  

 Dana pihak ketiga memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan karena 

DPK merupakan modal utama dalam sektor perbankan sehingga pertumbuhan DPK 

merupakan hal yang sangat penting terhadap bank agar lebih agresif dalam menyalurkan 

pembiayaan sehingga fungsi intermediasi Bank Syariah meningkat. 

4.3.2. Pengaruh Finance to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan 

Variabel FDR digunakan untuk mengukur jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh 

bank Syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari 

hasil penghimpunan dana pihak ketiga.  

Hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukan bahwa Finance to Deposit ratio 

tahun pengamatan berpengaruh pada pembiayaan. Hal ini terlihat dari t-stat yang memiliki 

nilai -0,639732 atau tidak memenuhi batasan t-stat lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 

angka -2. Hal ini juga terlihat dari nilai probabilitas 0,0268, dimana jika nilai probabilitas (p-

value) > 0.05, Ho diterima. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang  dilakukan oleh 

Gilang (2012) di mana variabel FDR memiliki pengaruh  terhadap pembiayaan mudharabah. 

Serta Hapsari (2008) di mana LDR berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit. 
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Peneliti menemukan bahwa variabel Financing to Deposit Ratio memiliki hubungan 

pada penelitian ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada periode penelitian bank syariah 

melakukan diferensiasi penyaluran dananya tidak hanya untuk pembiayaan tetapi bank 

syariah juga menyalurkan pada piutang murabahah, istishna, ijarah, serta qardh. 

4.3.3. Pengaruh Non Performing Finance terhadap Pembiayaan 

Non performing finance analog dengan NPL yang merupakan rasio yang digunankan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit 

oleh debitur pada bank konvensional (Darmawan, 2004) 

Berdasarkan uji hipotesis 3 pada variabel NPF Hasil pengujian pada hipotesis ketiga 

menunjukan bahwa non performing finance tahun pengamatan tidak berpengaruh pada 

pembiayaan. Hal ini terlihat dari t-stat yang memiliki nilai -0.987239 atau tidak memenuhi 

batasan t-stat lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2. Hal ini juga terlihat dari nilai 

probabilitas 0,3307, dimana jika nilai probabilitas (p-value) > 0.05, Ho diterima. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Akhyar (2005) di mana 

variabel NPF tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembiayaan.namun berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Billy (2009) di mana NPL berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa selama periode 2010 

– 2012 Bank Syariah mulai dilirik oleh pihak – pihak yang merupakan defisit unit untuk 

memberikan fasilitas penyediaan dana sehingga melakukan ekspansi penyaluran pembiayaan 

baik untuk pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif tanpa memperhatikan rasio 

non performing finance-nya, namun kurang berhati-hati dalam menilai risiko pembiayaan. 

Hal ini menyebabkan penilaian non performing finance pada Bank Syariah meningkat selama 

periode 2010 – 2012. 
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4.3.4. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan 

 Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu 

piranti Operasi pasar terbuka, kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang dengan prinsip 

bagi hasil. Kegiatan dalam manajemen perbankan dalam meminimalkan risiko kredit macet 

adalah mencari alternatif investasi yang lebih baik yaitu salah satunya melakukan 

penempatan dana pada SBIS yang memiliki risiko paling rendah. 

 Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukan bahwa sertifikat Bank Indonesia 

Syariah tahun pengamatan tidak berpengaruh pada pembiayaan. Hal ini terlihat dari t-stat 

yang memiliki nilai -0.266271 atau tidak memenuhi batasan t-stat lebih besar dari 2 atau 

lebih kecil dari angka -2. Hal ini juga terlihat dari nilai probabilitas 0,7917, dimana jika nilai 

probabilitas (p-value) > 0.05, Ho diterima.  

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Defy Maulidina (2006) dan Billy (2010) yang menunjukkan variabel SBI berpengaruh positif 

terhadap kredit perbankan. Namun sesuai dengan penelitian Prihatiningsih (2012) yang 

menyatakan variabel SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.  

Hal ini menjelaskan bahwa meningkatnya SBIS yang disalurkan oleh Bank Indonesia 

mempengaruhi perbankan syariah untuk menitipkan dananya ke dalam SBIS. Tidak akan 

mempengaruhi kenaikan atau penurunan pembiayaan perbankan syariah. Sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/II/PBI/2008 bahwa untuk dapat menempatkan dananya 

di instrumen SBIS perbankan syariah harus memenuhi syarat pembiayaan yang disalurkan 

sebesar 80%. 
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Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu 

perekonomian. Sedangkan berdasarkan pengalaman inflasi diartikan oleh masyarakat sebagai 

melonjaknya harga, yang terjadi apabila harga-harga barang mengalami kenaikan sedangkan 

pendapatan masyarakat tetap, hal ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, 

nilai uang menurun dan daya beli masyarakat menjadi rendah.  

Hasil pengujian pada hipotesis kelima menunjukan bahwa inflasi tahun pengamatan 

tidak berpengaruh pada pembiayaan. Hal ini terlihat dari t-stat yang memiliki nilai 0.147608 

atau tidak memenuhi batasan t-stat lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2. Hal ini 

juga terlihat dari nilai probabilitas 0,8836, dimana jika nilai probabilitas (p-value) > 0.05, Ho 

diterima. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi persentase inflasi di 

Indonesia maka akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh 

perbankan syariah. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  

Cahya (2013) di mana variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

pada BPRS di Indonesia, namun berbeda dengan penelitian Luluk (2010) di mana variabel 

inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. 

Meningkatnya inflasi tidak mempengaruhi perbankan syariah dalam menyalurkan 

pembiayaannya. Meskipun menghadapi risiko pembiayaan macet tetapi Bank Syariah tetap 

melakukan ekspansi penyaluran pembiayaan hal ini bisa disebabkan oleh sistem bagi hasil 

yang diterapkan oleh bank syariah sehingga menyebabkan peminjam terbebani seperti pada 

bank konvensional yang menerapkan suku bunga kredit. Serta pembiayaan bank syariah yang 

lebih berorientasi pada sektor produktif sehingga bank syariah bisa menyalurkan 

pembiayaannya lebih daripada kredit di bank konvensional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 – 2012. Hal ini sesuai dengan pola 

bisnis perbankan yang sangat bergantung pada dana yang dihimpun dari 

masyarakat. 

2. Financing to Deposit Ratio secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 – 2012. 

Maknanya apabila semakin tinggi rasio penyaluran pembiayaan terhadap 

pembiayaan  maka secara parsial pembiayaan yang disalurkan akan mengalami 

peningkatan dan begitu juga sebaliknya. 

3. Non Performing Finance secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 – 2012.  

4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 – 2012.  

5. Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2010 – 2012.  

Saran dan Keterbatasan 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat di atas, saran yang diajukan peneliti 

adalah : 
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1. Bagi Bank Syariah sebaiknya berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. 

Karena operasional di bank syariah sangat bergantung pada dana pihak ketiga yang 

dihimpun sehingga apabila terdapat risiko likuiditas bank syariah bisa terkena 

dampak yang sangat  besar. 

2. Jumlah penempatan dana pada SBIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembiayaan, selama imbal hasil SBIS masih lebih rendah daripada imbal 

hasil pembiayaan maka Bank Umum Syariah sebaiknya tetap menyalurkan dananya 

ke masyarakat melalui pembiayaan sehingga FDR meningkat.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan tahun sampel penelitian dan 

menambahkan jumlah variabel independen lainnya agar hasilnya lebih kuat dan 

representatif. 

4. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

bank umum syariah saja, tidak mencakup industri lainnya seperti unit usaha syariah 

serta bank pembangunan rakyat syariah sehingga tidak menggambarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi pembiayaan secara menyeluruh sehingga pada penelitian 

berikutnya diharapkan dapat menambahkan sampel perusahaannya. 
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LAMPIRAN 

 

1.1. Data variabel bank syariah 

Nama perusahaan tahun PBH DPK FDR NPF SBIS INF 

BM Mar-10 15,52624416 13,71993534 98,44% 5,82% 3,107354 3,73% 

BM Jun-10 15,57882546 13,71295499 90,27% 3,23% 3,018207 4,37% 

BM Sep-10 15,51518562 13,76647366 92,93% 7,32% 2,972794 6,15% 

BM Des-10 15,5185501 14,03492878 85,82% 4,10% 3,107562 6,32% 

BM Mar-11 15,78603527 13,91684167 99,47% 5,83% 3,06099 6,83% 

BM Jun-11 15,86120424 14,28730633 103,71% 3,93% 2,890772 5,89% 

BM Sep-11 15,92009412 14,19613706 99,68% 3,36% 2,537775 4,67% 

BM Des-11 16,02317325 14,75049153 91,52% 3,51% 2,959406 4,12% 

BM Mar-12 16,1145587 14,65593312 95,82% 3,99% 3,070047 3,72% 

BM Jun-12 16,2086341 14,68892719 95,71% 3,93% 3,07058 4,49% 

BM Sep-12 16,28904259 14,7490312 92,45% 3,71% 2,865458 4,48% 

BM Des-12 16,45394362 15,05549943 85,18% 1,78% 3,042102 4,41% 

BSM Mar-10 15,74197398 14,52024732 86,85% 2,15% 3,107354 3,73% 

BSM Jun-10 15,86298738 14,72074358 87,03% 1,92% 3,018207 4,37% 

BSM Sep-10 15,91376232 14,81522879 87,93% 2,16% 2,972794 6,15% 

BSM Des-10 15,96345619 14,80170713 83,07% 1,34% 3,107562 6,32% 

BSM Mar-11 16,02335554 14,84760014 83,93% 0,66% 3,06099 6,83% 

BSM Jun-11 16,08067391 15,64534329 85,16% 0,88% 2,890772 5,89% 

BSM Sep-11 16,08602463 15,07716191 86,31% 1,45% 2,537775 4,67% 

BSM Des-11 16,09295496 15,24454443 82,54% 1,29% 2,959406 4,12% 

BSM Mar-12 16,08670818 15,33219658 84,06% 1,12% 3,070047 3,72% 

BSM Jun-12 16,13075163 15,18418637 88,52% 1,14% 3,07058 4,49% 

BSM Sep-12 16,14148234 15,31548399 89,86% 1,26% 2,865458 4,48% 

BSM Des-12 16,10158093 15,44393959 86,03% 2,42% 3,042102 4,41% 

MEGAS Mar-10 
      MEGAS Jun-10 
      MEGAS Sep-10 
      MEGAS Des-10 
      MEGAS Mar-11 
      MEGAS Jun-11 11,74912738 14,18715066 86,68% 2,02% 2,890772 5,89% 

MEGAS Sep-11 
      MEGAS Des-11 11,19189341 13,98341367 78,17% 2,11% 2,959406 4,12% 

MEGAS Mar-12 10,95063109 13,96910337 79,20% 2,64% 3,070047 3,72% 

MEGAS Jun-12 9,91605821 14,15432006 81,48% 2,14% 3,07058 4,49% 

MEGAS Sep-12 9,82325316 14,20048448 83% 2,25% 2,865458 4,48% 

MEGAS Des-12 9,69190195 14,29712836 83,08% 1,79% 3,042102 4,41% 

BRIS Mar-10 13,16446839 11,05314144 165,69% 1,31% 3,107354 3,73% 

BRIS Jun-10 14,0582426 11,84825419 109,74% 1,41% 3,018207 4,37% 

BRIS Sep-10 14,13284585 11,74013275 120,18% 1,04% 2,972794 6,15% 
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BRIS Des-10 14,09993132 13,00154399 120,98% 1,07% 3,107562 6,32% 

BRIS Mar-11 13,93763881 13,13218697 108,38% 1,92% 3,06099 6,83% 

BRIS Jun-11 14,03542731 13,43351048 91,23% 1,97% 2,890772 5,89% 

BRIS Sep-11 14,08133115 13,55286055 102,17% 2,06% 2,537775 4,67% 

BRIS Des-11 14,38090448 13,8681087 95,82% 2,14% 2,959406 4,12% 

BRIS Mar-12 14,45701017 13,90041221 97,44% 1,70% 3,070047 3,72% 

BRIS Jun-12 14,51863975 14,06587932 93,34% 2,77% 3,07058 4,49% 

BRIS Sep-12 14,61694831 14,20221817 95,58% 2,27% 2,865458 4,48% 

BRIS Des-12 14,79506225 14,45870828 90,55% 2,12% 3,042102 4,41% 

 

1.2. statistik deskriptif 
 

 PBH DPK FDR NPF SBIS INF 
 Mean  14.34142  14.13527  0.930335  0.023302  2.975254  0.049317 
 Median  15.15512  14.17074  0.900450  0.020400  3.030155  0.044850 
 Maximum  16.45394  15.64534  1.656900  0.073200  3.107562  0.068300 
 Minimum  9.691902  11.05314  0.781700  0.006600  2.537775  0.037200 
 Std. Dev.  2.012538  0.915240  0.142832  0.013913  0.153687  0.010339 
 Skewness -0.903253 -1.216331  3.077252  1.631968 -1.855449  0.594668 
 Kurtosis  2.555861  5.308671  15.34626  5.763234  5.870030  1.877430 

       
 Jarque-Bera  6.921444  22.49562  380.6160  36.57747  44.01566  5.349369 
 Probability  0.031407  0.000013  0.000000  0.000000  0.000000  0.068929 

       
 Sum  688.3883  678.4931  44.65610  1.118500  142.8122  2.367200 
 Sum Sq. Dev.  190.3645  39.37018  0.958844  0.009097  1.110121  0.005024 

       
 Observations  48  48  48  48  48  48 

 

1.3. estimasi output 

 
Dependent Variable: PBH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/28/14   Time: 18:47   
Sample (adjusted): 3/01/2010 12/01/2012  
Periods included: 12   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -31.72829 8.370768 -3.790368 0.0005 

DPK 2.235783 0.353714 6.320881 0.0000 
FDR 11.60324 2.244005 5.170774 0.0000 
NPF 32.22249 15.44775 2.085902 0.0431 
SBIS 0.617307 1.406707 0.438831 0.6630 
INF 21.97850 21.00687 1.046253 0.3014 

     
     R-squared 0.522043     Mean dependent var 14.34142 

Adjusted R-squared 0.465143     S.D. dependent var 2.012538 
S.E. of regression 1.471848     Akaike info criterion 3.727383 
Sum squared resid 90.98608     Schwarz criterion 3.961283 
Log likelihood -83.45718     Hannan-Quinn criter. 3.815774 
F-statistic 9.174794     Durbin-Watson stat 0.889538 
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Prob(F-statistic) 0.000006    
     
      

Estimation Command: 
========================= 
LS(?) PBH C DPK FDR NPF SBIS INF 
 
Estimation Equation: 
========================= 
PBH = C(1) + C(2)*DPK + C(3)*FDR + C(4)*NPF + C(5)*SBIS + C(6)*INF 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
PBH = -31.7282889292 + 2.23578304339*DPK + 11.6032413213*FDR + 32.2224898024*NPF + 
0.617307152588*SBIS + 21.9784993129*INF 
 

1.4. uji heterokedas 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.180452     Prob. F(20,27) 0.3388 

Obs*R-squared 22.39193     Prob. Chi-Square(20) 0.3196 
Scaled explained SS 22.88931     Prob. Chi-Square(20) 0.2943 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 09/28/14   Time: 19:17   
Sample: 1 48    
Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -636.3902 819.3777 -0.776675 0.4441 

DPK 62.12512 65.57714 0.947359 0.3519 
DPK^2 -1.153549 1.438648 -0.801829 0.4297 

DPK*FDR -34.35201 19.84794 -1.730760 0.0949 
DPK*NPF -28.77121 106.0376 -0.271330 0.7882 
DPK*SBIS -1.453359 6.801237 -0.213690 0.8324 
DPK*INF 89.69850 89.77579 0.999139 0.3266 

FDR 499.1945 418.0934 1.193978 0.2429 
FDR^2 -92.51444 59.21554 -1.562334 0.1299 

FDR*NPF 482.5532 743.9714 0.648618 0.5221 
FDR*SBIS 31.17838 54.86363 0.568289 0.5745 
FDR*INF 578.8397 588.3525 0.983832 0.3339 

NPF 935.3909 2370.529 0.394592 0.6962 
NPF^2 -3465.047 2560.502 -1.353268 0.1872 

NPF*SBIS -243.9534 391.5948 -0.622974 0.5385 
NPF*INF 159.7350 2999.510 0.053254 0.9579 

SBIS 12.94389 179.7063 0.072028 0.9431 
SBIS^2 -4.306422 19.58314 -0.219905 0.8276 

SBIS*INF 251.5538 705.3192 0.356652 0.7241 
INF -1390.716 2930.410 -0.474581 0.6389 

INF^2 -11367.70 8251.729 -1.377614 0.1796 
     
     R-squared 0.466499     Mean dependent var 1.895543 

Adjusted R-squared 0.071312     S.D. dependent var 3.130279 
S.E. of regression 3.016601     Akaike info criterion 5.345774 
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Sum squared resid 245.6968     Schwarz criterion 6.164425 
Log likelihood -107.2986     Hannan-Quinn criter. 5.655143 
F-statistic 1.180452     Durbin-Watson stat 1.262790 
Prob(F-statistic) 0.338846    

     
      

 

1.5. uji autokol 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 13.21280     Prob. F(2,40) 0.0000 

Obs*R-squared 19.09548     Prob. Chi-Square(2) 0.0001 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/28/14   Time: 19:16   
Sample: 1 48    
Included observations: 48   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.28236 8.224252 1.615023 0.1142 

DPK -0.517626 0.350677 -1.476075 0.1478 
FDR -1.717425 1.906773 -0.900697 0.3731 
NPF -7.045869 12.37571 -0.569330 0.5723 
SBIS -0.946935 1.149931 -0.823471 0.4151 
INF -28.06015 18.98016 -1.478394 0.1471 

RESID(-1) 0.685670 0.150506 4.555768 0.0000 
RESID(-2) 0.034586 0.184684 0.187270 0.8524 

     
     R-squared 0.397823     Mean dependent var -9.44E-16 

Adjusted R-squared 0.292441     S.D. dependent var 1.391357 
S.E. of regression 1.170361     Akaike info criterion 3.303513 
Sum squared resid 54.78977     Schwarz criterion 3.615380 
Log likelihood -71.28431     Hannan-Quinn criter. 3.421368 
F-statistic 3.775086     Durbin-Watson stat 1.739358 
Prob(F-statistic) 0.003121    

     
      

 

1.6 uji multikol 

 
 PBH DPK FDR NPF SBIS INF 

PBH  1.000000  0.393016  0.080121  0.246944 -0.018645  0.020638 
DPK  0.393016  1.000000 -0.738581  0.008203 -0.107871 -0.108703 
FDR  0.080121 -0.738581  1.000000  0.016407  0.051288  0.013435 
NPF  0.246944  0.008203  0.016407  1.000000 -0.010127  0.024947 
SBIS -0.018645 -0.107871  0.051288 -0.010127  1.000000  0.034662 
INF  0.020638 -0.108703  0.013435  0.024947  0.034662  1.000000 
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1.7. Uji chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 98.433254 (3,39) 0.0000 

Cross-section Chi-square 103.126869 3 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: PBH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/28/14   Time: 19:02   
Sample (adjusted): 3/01/2010 12/01/2012  
Periods included: 12   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -31.72829 8.370768 -3.790368 0.0005 

DPK 2.235783 0.353714 6.320881 0.0000 
FDR 11.60324 2.244005 5.170774 0.0000 
NPF 32.22249 15.44775 2.085902 0.0431 
SBIS 0.617307 1.406707 0.438831 0.6630 
INF 21.97850 21.00687 1.046253 0.3014 

     
     R-squared 0.522043     Mean dependent var 14.34142 

Adjusted R-squared 0.465143     S.D. dependent var 2.012538 
S.E. of regression 1.471848     Akaike info criterion 3.727383 
Sum squared resid 90.98608     Schwarz criterion 3.961283 
Log likelihood -83.45718     Hannan-Quinn criter. 3.815774 
F-statistic 9.174794     Durbin-Watson stat 0.889538 
Prob(F-statistic) 0.000006    
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1.8. Uji normal 
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Series: Standardized Residuals
Sample 3/01/2010 12/01/2012
Observations 48

Mean       3.25e-15
Median   0.148022
Maximum  3.285050
Minimum -3.609005
Std. Dev.   1.391357
Skewness  -0.566406
Kurtosis   3.670270

Jarque-Bera  3.465048
Probability  0.176837
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