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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

variabel Dana pihak ketiga, Financing to deposit ratio, Margin murabahah dan 

Capital adequacy ratio terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada bank umum 

syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling.  Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 11 bank umum 

syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2012-2016. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai 

teori pendukung lainnya yang diolah menggunakan program Eviews 9. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan financing 

to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan murabahah.  Margin 

murabahah dan  capital adequacy ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. 

Kata Kunci : Dana pihak ketiga, Financing to deposit ratio, Margin murabahah, 

Capital adequacy ratio.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the 

Third Party Funds (DPK),margin of murabahah financing, Financing to deposit 

ratio (FDR) dan Capital adequacy ratio (CAR) to volume of murabahah financing 

in islamic commercial bank in Indonesia. The sample in this research determined 

by using purposive sampling method. Data obtained from secondary data on 

financial report 11 islamic banks registered in Bank Indonesia in 2012-2016. The 

analysis technique used is the Multiple Linier Regression. the hypothesis is based 

on prior research and supporting theory which analyzed using Eviews 9 program. 

The result of this research showed that Third Party Funds (DPK) and 

financing to deposit ratio (FDR)  influence significantly with murabahah 

financing. Margin of murabahah and capital adequacy ratio (CAR) hasn’t 

influence significantly with murabahah financing in islamic commercial bank in 

Indonesia. 

Keywords : Third Party Funds (DPK),margin of murabahah financing, Financing 

to deposit ratio (FDR) and Capital adequacy ratio (CAR)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank syariah sebagai lembaga intermediary memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Lembaga intermediary adalah lembaga yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan produk turunannya kemudian 

menyalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk – bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lahirnya bank syariah di 

Indonesia di awali dengan berdirinya tiga BPR Syariah di Bandung pada tahun 

1991 dan PT BPR Syariah Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam dan pada tahun 

1992 berdiri Bank Muamalah yang satu-satunya bank umum yang berbasis 

syariah (Yasin, 2014). Bank umum syariah di dirikan berdasarkan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, 

tentang Perbankan Syariah.  

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah sistem yang 

digunakan. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah  sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga.  

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antra lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh   
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Keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

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

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

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi 

pembiayaan, akad murabahah memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan akad mudharabah dan musyarakah. Produk pembiayaan dengan sistem 

bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional 

perbankan syariah, sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi 

pengganti produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti murabahah,salam 

dan istishna (Latifatul, 2012). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel komposisi 

pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS yang menunjukkan dominannya 

pembiayaan murabahah dan peningkatannya dari tahun ke tahun. 

 Tabel  1.1 

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah Tahun 2012-2016 

Akad 2012 2013 2014 2015 2016 

Mudharabah 12023 13625 14094 14815 14599 

Musyarakah 27667 39874 46320 55331 70097 

Murabahah 88004 110565 110885 115605 133095 

Salam 0 0 0 0 0 

Istisna 367 582 633 770 879 

Ijarah 7345 10481 9257 8972 8045 

Qardh 12090 8995 5963 3948 4678 

Total 147505 184122 187204 199442 231392 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah tahun 2012-2016 

Berdasarkan data tabel 1.1, penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun 

2016 didominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan 
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Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan 

penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos 

pembelian dan keuntungan bagi penjual. Dominannya jenis pembiayaan 

murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. 

Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan  murabahah dinilai lebih minim 

risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu 

pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam 

memprediksi keuntungan yang akan  diperoleh. Sementara dari sisi permintaan 

nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih simpel dibandingkan dengan jenis 

pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan oprasional murabahah 

dengan jenis kredit  konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di 

mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.  Namun selain faktor kualitatif  di 

atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi 

rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada bank 

syariah. Seperti Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Margin 

Keuntungan, Non Performing Financing, Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia dan 

Suku Bunga Bank Konvensional yang diduga akan berpengaruh secara signifikan 

terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank syariah (latifatul, 2012) 

 Menurut UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3: “Dalam memberikan 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha 

lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Oleh sebab itu 

bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
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pembiayaan diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana 

pihak ketiga (DPK), Margin Murabahah, Financing to deposit ratio (FDR) dan 

capital adequacy ratio (CAR) selain itu faktor-faktor tersebut juga merupakan 

rasio yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kesehatan suatu bank. 

Beberapa penilitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

Murabahah meliputi : Dana pihak ketiga (DPK), Margin murabahah, Financing to 

Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) telah dilakukan 

diantarnya oleh Rimadhani dan Erza  (2011) yang meneliti Analisis Variabel-

Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah 

Mandiri Periode 2008.01-2011.12. Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa 

dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah penelitian ini didukung oleh Fahlevi (2016) yang 

menujukan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pembiayaan Murabahah. 

Rimadhani dan Erza  (2016) menunjukan bahwa margin murabahah 

memberikan dampak negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah pada bank Syariah Mandiri. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Jihad dan Hosen (2009) yang menyatakan bahwa margin murabahah berpengaruh 

secara negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. 

Reswanda dan Wahyu (2014) menyatakan bahwa  Financing to Deposit Ratio 

(FDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahahpada 

Perbankan  syariah di Indonesia. penelitian ini didukung oleh yanis (2015), 

Kusnianingrum dan Ridwan (2016), yang menyatakan bahwa Financing to 
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Deposit Ratio  (FDR) berpengaruh positif dan signifikan   terhadap Pembiayaan 

Murabahah. 

Faktor internal lain yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Dalam penelitian Purnomo dan Santoso (2014), 

Ali dan Miftah (2016) menyataka bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mempengaruhi secara negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sementara 

penelitian Kusnianingrum dan Ridwan (2016) menunjukan hal sebaliknya, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan 

murabahah. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ Faktor- Faktor yang 

mempengaruhi Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia” . 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada 

tahun 2012-2016? 

2. Apakah margin murabahah berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada 

tahun 2012-2016? 
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3. Apakah financing to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada 

tahun 2012-2016? 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada 

tahun 2012-2016? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Terdapat pembatasan masalah dalam penelitian ini. Masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini : 

1. Faktor yang menentukan atau mempengaruhi Pembiayaan Murabahah 

hanya dilihat dari internal bank yaitu dana pihak ketiga, margin 

murabahah,  financing to deposit ratio dan Capital Adequacy Ratio. 

2. Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian 5 (lima) tahun yaitu 

dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Data yang digunakan bersumber 

dari laporan keungan bank umum syariah di Indonesia. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, 

 maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis dana pihak ketiga 

memiliki  pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah 

pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016. 
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2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis margin murabahah 

memiliki  pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah 

pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016. 

3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Financing to deposit 

ratio memiliki  pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 

2012-2016. 

4. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Capital Adequacy 

Ratio memiliki  pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 

2012-2016. 

1.5.Mafaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Praktisi Perbankan  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

bagi penentu kebijakan perbankan syariah dalam menentukan kebijakan 

ditahun yang akan datang dan menjadi masukan bagi praktisi perbankan 

syariah dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penyaluran 

pembiayaan dalam rangka intermediasi perbankan. 

b. Bagi Akademisi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti berkenaan dengan topik 
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perbankan syariah khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan 

tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. 

1.6.Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian empiris ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing berisi tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

      Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini. Bab ini 

menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan 

pengaruh dari variabel indipenden terhadap variabel dependen. Sedangkan 

manfaatnya memberikan gambaran untuk praktisi perbankan  dalam 

mengambil keputusan berkaitan dengan strategi penyaluran  pembiayaan 

murabahah untuk kedepannya sehingga dapat terus meningkatkan kinerja 

Perbankan Syariah di Indonesia. Bagian terakhir adalah sistematika 

pembahasan yang mencakup uraian tingkat pembahasan materi dari tiap bab. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini menguraikan tentang landasan  

teori yang digunakan sesuai dengan telaah pustaka yang ada. Selain itu 

dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berbeda-beda. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Dalam bab ini terdiri dari 

pemaparan mengenai Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jenis dan 

Sumber Data, Penggunaan Variabel dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab keempat adalah analisis data dan pembahasannya. Bab ini mengulas 

mengenai analisis terhadap data yang digunakan. Analisis data ini meliputi 

analisis data secara kuantitatif, pengujian terhadap hipotesis pada awal 

penelitian dan bagaimana hasil analisis kuantitatif itu di presentasikan. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima adalah penutup yang menjadi bab terakhir dalam penelitian 

ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan agar dapat 

dijadikan pertimbangan tambahan informasi yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi pembiayaan murbahah sebagai strategi penyaluran 

pembiayaan untuk kedepannya sehingga dapat terus meningkatkan kinerja 

Perbankan Syariah di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bank Syariah  

2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, 

mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.  Bank Syariah adalah Bank yang Menjalankan Kegiatan 

Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah dan Menurut Jenisnya terdiri dari Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah 

(BUS) adalah bank syariah yang dalam kegitannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha 

Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional 

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari 

suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 

pembantu syariah dan atau unit syariah. 

 Menurut  General Secretariat Of Organisation Of Islamic Conference 

(OIC) pengertian bank Islam atau yang sekarang disebut dengan bank syariah 

menyatakan bahwa “ bank Islam merupakan sebuah lembaga keuangan di mana 

peraturan dan prosedurnya harus menaati komitmen dari prinsip-prinsip syari’ah   
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Islam dan dilarang menerima dan memberi bunga atas segala transaksi yang 

dijalankan” (Ali dan Sarkar, 1995). Pada dasarnya bank syariah dalam 

pelaksanaannya didasarkan pada prinsip Islam untuk semua transaksi 

keuangannya yaitu adanya pembagian risiko dan larangan produk jasa yang 

berlandaskan riba, menegasakan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 

Adapun menurut Rodoni dan Hamid (2008:14) definisi bank syariah 

adalah bank yang aktivitasnya, baik dalam penghimpun dana maupun dalam 

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas prinsip syariah . 

2.1.2. Fungsi Bank Syariah 

 Pada dasarnya bank syariah dalam menjalankan kegiatan  komersilnya 

memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan bank konvensional, Para ahli 

mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai intermediasi yaitu lembaga 

berfungsi untuk menghimpun pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dan 

menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana (defisit fund) dalam 

bentuk pembiayaan, selain sebagai mediasi keuangan bank juga memiliki fungsi 

sebagai penyedia jasa keuangan seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya. 

Bank syariah tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan dan sektor 

rill. Bank syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha leasing (ijarah), anjak 

piutang (hawalah/hiwalah), consumer financing (murabahah), modal ventura 

(musyarakah), penggadaian (rahn). Menurut Yusuf et al (2010: 22) sebagian besar 

secara konsep bank syariah memiliki fungsi sebagai : 
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a. Fungsi Manajer Investasi 

Fungsi manajer investasi merupakan fungsi yang sangat penting dalam 

bank syariah. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana 

(shahibul mal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah 

(deposan atau penabung), besar kecilnya imbalan yang diterima oleh 

pemilik dana sangat bergantung pada hasil usaha yang yang diperoleh 

(dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana 

mudharabah) . hal ini dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian dan 

profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang 

mengelola dana).  

b. Fungsi Investor 

Bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana)  dalam 

penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah), prinsip ujroh (ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah,saham 

dan istishna). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan 

dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak 

melanggar prinsip syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan 

mempunyai risiko yang sangat minim, keahlian dan profesionalisme bank 

sangat  diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini, penerimaan 

pendapatan dan kualitas aktiva produktif sangat penting dalam penyaluran 

dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau 

penabung mudharabah). 
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c. Fungsi Jasa Perbankan  

Dalam fungsi ini bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank 

konvensional yaitu bank memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, 

pembayran gaji an sebagainya sesuai dengan prinsip syariah . bank syariah 

memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah; 

menyediakan. 

d. Fungsi Sosial 

Bank syaraiah dalam menjalankan kegiatan usahanya diharuskan 

memberikan pelayanan sosial melalui dana qard (pinjaman kebajikan ) 

atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip- prinsip Islam . 

selain itu bank syariah juga diharuskan untuk memainkan peran penting 

didalam pengembanagan sumber daya manusia dan memberikan 

kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.  

2.1.3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Dalam menjalankan kegitan usahanya bank syariah harus menerapkan 

prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun 

prinsip-prinsip bank syariah menurut Rivai et al (2012: 99) adalah: 

1. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)  

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. menurut Rivai et al 

(2012: 100) Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah : 
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1. Prinsip Mudharabah 

Prinsip mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/shahibul mal dan 

pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib untuk 

mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah 

bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan 

kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak 

terdapat bukti mudharib melakukan kecurangan yang tidak amanah 

.Berdasarkan kewenangan yang diberikan mudharib maka 

mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Mudharabah Mutlaqah  

Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang 

mudharibnya diberikan kewenangan sepenuhnya untuk 

menentukan pilihan investasi yang akan dikhendaki. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah  yang 

arahan investasinya ditentukan oleh pemilik dana 

sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana 

pengelola.  

2. Prinsip Musyarakah 

Prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang 

menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan 

pembagian keuntungan atau  kerugian sesuai nisbah yang 
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disepakati. musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer 

denagn penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa 

proyek. 

2. Prinsip Wadiah 

Prinsip wadiah adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana 

atau benda kepada pihak kedua selaku  penerima titipan dengan 

konsukuensi titipan tersebut dapat diambil kembali . diamana penitip 

dapat dikenakan biaya penitipan .menurut Rivai et al (2012: 100) 

berdasarkan kewenangan yang diberikan wadiah dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

a. Wadiah Dhamanah  

Wadiah dhamanah merupakan prinsip dimana penerima titipan 

berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk 

didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk 

memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan 

dapat diambil kapan saja saat diperlukan. 

b. Wadiah Amanah  

 Pada Wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada 

penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang 

dititipkan. 
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3. Prinsip Jual-Beli (Al Buyu’)  

Konsep jual beli dalam bisnis perbankan syariah mengandung 

beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang dibetrikan selalu 

terkait dengan sektor rill, karena yang menjadi dasar adalah barang 

yang diperjual belikan, selain itu harga tidak akan mengalami 

perubahan sampai dengan berakhirnya akad. menurut Rivai et al 

(2012: 100) Prinsip jual beli terdiri darimurabahah,salam dan ishtisna. 

a. Murabahah 

Yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan 

penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli 

ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. 

b. Salam 

Yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang 

diserahkan kemudian 

c. Ishtisna 

Yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses 

untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan 

pembiayaan dilakukan dimuka sekaligus ataupun bertahap. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Salam Dan Istishna 

SUBYEK  SALAM ISTISHNA ATURAN DAN 
KETERANGAN 

Pokok 
kontrak 

Muslam fiih Mashnu  Barang 
tangguhan 

dengan spesifikasi 

Harga Dibayar saat 
kontrak 

Bisa saat 
kontra,bisa 

diangsur,bisa 
kemudian hari 

Cara 
penyelesaian 
pembayaran 
merupakan 

perbedaan utama 
antara salam dan 

istishna 

Sifat 
kontrak 

Mengikat secara 
asli (thabi’i) 

Mengikat secara 
ikatan (taba’i) 

Salam mengikat 
semua pihak 
sejak semula, 

sedangkan 
istishna menjadi 
pengikat untuk 

melindungi 
produsen 

sehingga tidak 
ditinggalkan 

begitu saja oleh 
konsumen secara 

tidak 
bertanggung 

jawab. 

Kontrak 
pararel 

Salam pararel Istishna pararel Baik salam 
pararel maupun 
istishna pararel 

sah asalkan kedua 
kontrak secara 
hukum adalah 

terpisah 

Sumber : Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah (2010:290) 
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4.  Jasa-Jasa 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan 

bank. Menurut Rivai et al (2012: 100) Bentuk produk yang 

berdasarkan prinsip ini antara lain: 

a. Al-Wakalah adalah nasabah memberi kuasa kepada bank untuk 

mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti 

transfer. 

b. Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang ditanggung. 

c. Ijarah yaitu kegitan penyewaan suatu barang dengan imbalan 

pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan 

kepada akhir masa sewa ijarah mumtahiya bi tamlik (sama dengan 

operating lease). 

d. Sharf yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda 

dengan penyerahan segera/ spot berdasarkankesepakatan harga 

sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. 

5.  Prinsip Kebajikan 

Yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat 

infaq shodaqoh dan lainnya serta penyaluran alqaradul hasan yaitu 

penyaluran dana dalam bentuk pinjamanuntuk tujuan menolong 
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golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan 

kecuali pengembalian pokok hutang. 

2.2. Pembiayaan Bank Syariah 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Belive, I Trust, ‘saya percaya’ 

atau ‘saya menaruh kepercayaan ‘ . Perkataan pembiayaan yang artinya 

kepercayaan (Trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal 

menaruh kepercayaan kepada seseoranguntuk melaksanakan amanah yang 

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus 

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai et al, 2012:3). Menurut Rivai 

et al (2012:3)  Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 

empat bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan mudharabah (bagi 

hasil), pembiayaan murabahah, pembiayaan lain dan pinjaman kebajikan. 

Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah 

pembiayaan murabahah. 

2.2.1. Prinsip- Prinsip Pembiyaan Bank Syariah 

 

 Pembiayaan pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah. 

Pada bank konvensional bank meminjamkan uang kepada yang 

membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan 

provisi sedangkan bank syariah meniadakan transaksi semacam ini. 

Bank syariah tidak meminjamkan uang secara lansung kepada nasabah 

tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Pembiayaan tersebut 
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dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhka nasabah, 

lalu bank menjual kembali kepada nasabah. Atau dapat juga dilakukan 

dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah. Menurut 

Rivai et al (2012:43) terdapat tiga skim dalam melakukan akad pada 

bank syariah, yaitu: 

 1. Bagi Hasil atau Syirkah (Profit Sharing) 

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki 

nuansa kemitraan yang angat kental. Hasil yang diperoleh dari bagi 

hasil berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan 

sebagai penetapan bunga pada bank konvensional. Menurut Rivai et 

al (2012:117) Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan meliputi: 

a. Musyarakah 

Musyarakah merupakan kontarak kemitraan (bisnis) di mana 

semua mitra menyediakan dana (tidak harus sama) dengan 

kesepakatan bahwa semua keuntungan dan risiko (kerugian) 

ditanggung  bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b. Mudharabah 

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana 

(shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan 

pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu 

kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi 

menurut (nisbah) yang disepakati. 
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c. Al-Muzara’ah  

Al-Muzara’ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan 

lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara 

dengan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. 

d. Al-Musaqoh 

Al-Musaqoh merupakan bentuk sederhana dari Al-Muzara’ah 

dimana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas 

penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atas 

imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil 

panen. 

2. Jual Beli atau Bai’ Dan Sewa (Sale And Purchase) 

Konsep jual beli dalam bisnis Islami mengandung beberapa 

kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait 

dengan sektor rill, karena yang menjadi dasar adalah barang yang 

diperjualbelikan. Disamping itu, harga yang telah dispekati tidak 

akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. 

Menurut Rivai et al (2012:144) Konsep jual beli yang 

diaplikasikan dalam produk pembiayaan jual beli Islami, meliputi : 

a. Bai’ Al-Murabahah 

Pembiayaan Bai’u murabahah, yaitu akad jual beli atas barang 

tertentu dimana dalam transaksi jual-beli tersebut bank 

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan 
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termasuk dengan harga pembelian dan keuntungan yang 

diambil. 

b. Al-Bai’ Naqdan 

Al-Bai’ Naqdan merupakan akad jual beli biasa yang dilakukan 

secara tunai. 

c. Al-Bai’ Muajjal 

Al-Bai’ Muajjal merupakan jual beli dengan cara mencicil 

pembayarannya. Pada jenis ini, barang diserahkan pada awal 

periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode 

berikutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan mencicil 

selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara 

sekaligus (lump-sum) diakhir periode. 

d. Bai’u Salam  

Bai’u Salam, yaitu akad jual beli dimana penyerahan barang 

yang sesuai dengan pesanan customer ditangguhkan dan 

pembayarannya dilakukan diawal berdasarkan syarat-syarat 

tertentu. 

e. Bai’u Istishna 

Bai’u Isthisna, yaitu jenis akad jual beli yang hampir sama 

dengan salam perbedaannya hanya terletak pada cara 

pembayarannya. Salam pembayarannya harus dimuka, 

sedangkan pada isthisna boleh diawal, ditengah atau diakhir. 
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e. Ijarah  

Ijarah merupakan transaksi perpindahan manfaat (hak guna) 

bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya 

prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya 

terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek 

transaksinya barang sedangkan ijrah objek transaksinya 

barang maupun jasa.  

3. Sistem Pembiayaan Lain  

Sistem Pembiayaan Lain berbeda dengan kelompok pembiayaan 

dengan pola bagi hasil maupun jual beli, dalam pembiyaan lain 

tidak ada unsur barang sebagai objek pembiayaan tetapi lebih 

kepada objek transaksi. Jika terdapat unsur barang yang terkait 

dalam transaksi, maka bukan merupakan objek transaksi 

melainkan berfungsi sebagai jaminan. Menurut Rivai et al 

(2012:188) Terdapat dua produk bank Islam yang termasuk dalam 

kategori ini, masing-masing adalah : 

a. Hawalah 

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak 

hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring 

(anjak piutang), Postdated check, dimana bank bertindak 

sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. 
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b. Rahn 

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang 

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, 

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara 

sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam 

jaminan utang atau gadai.  

c. Pinjaman Kebajikan 

Pinjaman kebajikan yaitu pinjaman yang diberikan bank dalam 

rangka menjalankan fungsi sosial. Yang termasuk dalam 

pinjaman kebajikan adalah Qardh . Qardh adalah pemberian 

harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk 

membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh 

dari dana zakat, infaq dan shadaqah. 

2.2.2. Analisis Pembiayaan Bank Syariah 

Analisis pembiayaan atau penilaian bank syariah dilakukan oleh 

seorang account officer dari suatu lembaga keuangan yang bertugas 

menganalisis permohonan pembiayaan. Analisi pembiayaan dilakukan 

dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, dan 

aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya 
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secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara bank dengan 

customer. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip 6C’S. 

Prinsip 6C’S  menurut Rivai et al (2012:348) meliputi : 

1. Character 

Character adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari 

penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana 

itikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditetapkan. 

2. Capital 

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon mudharib. Makin besar modal tentu semakin tinggi kesungguhan 

calon mudharib menjalankan usahannya dan bank akan merasa lebih 

yakin memberikan pembiayaan. 

3. Capacity  

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 

4. Collateral  

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan 

terhadap pembiayaan yang diterimanya . Collateral harus dinilai oleh 

bank untuk mengetahui sejauh mana risiko finansial mudharib kepada 

bank. 
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5. Condition Of Economy 

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang 

kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan 

calon mudharib. 

6. Constrains 

Constrains adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan 

suatu bisnis dilakukan pada tempat tertentu. 

2.3. Prinsip Jual Beli (Murabahah) Pada Pembiayaan Bank Syariah 

2.3.1. Pengertian Murabahah 

Menurut Rivai et al (2012:319) Murabahah adalah jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam 

istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu 

perjanjian yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah, di mana 

bank  menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau 

modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar 

kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank ( harga beli bank + 

margin keuntungan ) pada waktu yang ditetapkan. 

Dalam fatwa Dewan pengawas Syariah Nasional (fatwa,2006) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 
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Murabahah adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan 

dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang 

disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang 

yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga 

setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati (Rivai et al. 

2012:319) 

Menurut Yusuf (2010:169) adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli.  

Menurut Wiroso (2011:192)  Beberapa alasan transaksi jual 

beli murabahah mendominasi penyaluran dana bank syariah antara 

lain menurut sebagai berikut: 

1. Mudah Diimplementasikan 

Jual beli murabahah dengan cepat, mudah diimplementasikan dan 

dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan 

murabahah ini dengan kredit investasi konsumtif. 

2. Pendapatan Bank Dapat Diprediksi 

Dalam transaksi murabahah, bank syariah sudah dapat melakukan 

estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi 

murabahah hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam 

harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga 

dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan 

yang akan diterima. 
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3. Tidak Perlu Mengenal Nasabah Secara Mendalam 

Dengan adanya murabahah yang pembayarannya dilakukan dengan 

tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini 

hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. 

Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar 

hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak perlu 

menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, 

tetapi cukup secara singkat dan global. 

4. Menganalogikan Murabahah Dengan Pembiayaan Konsumtif 

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual 

beli murabahah dengan pembiayaan konsumtif. 

2.3.2. Jenis Akad Murabahah 

Murabahah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu 

harga beli serta biaya terkait dan kesepakatan atas mark up (laba).  

Menurut  Yusuf (2010:164) Murabahah sesuai jenisnya dapat 

dikategorikan dalam: 

1. Murabahah Tanpa Pesanan 

Murabahah tanpa pesanan maksudnya yaitu bank syariah telah memiliki 

persedian barang dagangan dari tanpa memperhatikan ada yang beli 

atau tidak. 

2. Murabahah Berdasarkan Pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank syariah melakuakan 

pengadaan barang berdasarkan pesanan yang diterima guna untuk 
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menghindari persedian barang yang menumpuk dan tidak efisien. 

Menurut Yusuf (2010:164) murabahah berdasarkan pesananan dapat 

dikategorikan dalam : 

a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut 

mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. 

b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan 

pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli 

barang tersebut. 

2.3.3. Karakteristik Pembiayaan Murabahah 

Di dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, beliau menguraikan 

karakteristik murabahah diantaranya (Jannah,2009:21): 

1. Boleh bagi pemesan/ nasabah menentukan spesifikasi pesanannya  

2. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (margin) pada saat 

perjanjian 

3. Penentuan besar kecilnya (margin) berdasarkan kelihaian yang diberi 

pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta, 

kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh dengan harga yang 

relatif murah. 

4. Sistem pembayaran pesanan (cash atau cicil) jadi dalam penentuan 

keuntungan. 

5. Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam 

menyediakan barang dari berbagai suplaier dan produsen agar dapat 
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memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya 

pengadaannya dapat ditekan. 

6. Imam Syafi’i menguraikan alasan ketidak terkaitannya pemesan 

disebabkan janji walaupun sudah memesan barang (pemesan dapat 

menerima atau membatalkan barang tersebut) disaat perjanjian, yaitu : 

menghindari praktik jual-beli barang/komoditas apapun yang belum 

dimiliki oleh penjual dan unsur spekulasinya. 

Menurut Rivai et al (2012:320) karakteristik murabahah secara umum 

adalah: 

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan  

c. Kontrak harus bebas dari riba  

d. Penjual harus menjelasakan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang . 

Secara prinsip jika syarat dalam (a),(d) atau (e) tidak terpenuhi maka 

pembeli memiliki pilihan: 

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya 

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas 

barang yang dijual. 

3. Membatalkan kontrak. 
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2.3.4. Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul jika bank syariah tidak 

memperoleh kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang 

dilakukan. Sedangkan pada pembiayaan murabahah risiko yang 

kemungkianan harus diantisipasi antara lain sebagai berikut (Antonio, 

2011:107): 

a. Default atau kelalaian , nasabah sengaja tidak membayar cicilan . 

b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi bila harga suatu barang dipasar 

naik setelah bank membeli untuk nasabah sementara bank syariah tidak 

bisa mengubah harga jual beli tersebut. 

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena 

berbagai sebab. 

d. Dijual karena murabahah bersiafat jual beli dengan hutang ,maka ketika 

kontrak ditandatangani , barang itu menjadi milik nasabah . nasabah 

bebas melakukan apa saja terhadap aset miliknya tersebut, termasuk 

untuk default akan risiko. 

2.4. Dana Pihak Ketiga 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada 

bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, 

tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
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Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari 

masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

bank dengan media penarikan tertentu Dana yang dihimpun dari 

masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank 

(mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat 

mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional 

bank syariah (wardiantika dan Kusumaningtias, 2014:1552). 

Menurut Arthesa dan Handiman (2006:81) Produk dana yang terdapat 

pada perbankan syariah, antara lain:  

1. Giro Wadi’ah 

Giro Wadi’ah menggunakan prinsip wadi’ah, yaitu penitipan 

uang dalam bentuk rekening giro antara pihak yang mempunyai 

uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan 

menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang tersebut.  

2. Tabungan Wadi’ah 

Tabungan Wadi’ahjuga menggunakan prinsip wadi’ah, yaitu 

penitipan uang dalam bentuk tabungan antara pihak yang 

mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan  

tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang 

tersebut.  
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3. Tabungan Mudharabah 

Tabungan Mudharabah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu  

berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak  

penyimpan dana (shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib) 

untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau 

keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati di awal akad/perjanjian.  

4. Deposito  Mudharabah 

Deposito mudharabah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu 

berupa akad/perjanjian dalam bentuk deposito antara penyimpan 

dana (shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib) untuk 

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau 

keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati di awal akad/perjanjian.  

Dana simpanan dari, masyarakat berupa giro, tabungan dan 

deposito Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

2.5.  Margin Murabahah 

Bank Syariah melakukan transaksi murabahah bertujuan untuk 

memperoleh margin keuntungan. Menurut Karim (2007:280)  

pengertian marjin keuntungan yaitu “persentase tertentu yang 

ditetapkan pertahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka 

DPK= Giro + Tabungan + Deposito 
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jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan marjin 

secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan.” Penentuan tingkat 

marjin pembiayaan di bank syariah berbeda dengan dilakukan oleh 

bank konvensional. Menurut teori dari Rivai et al dan Arviyan 

(2010:827), proses penentuan tingkat marjin pembiayaan ini ditentukan 

dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain:  

I. Beban dana efektif, yaitu beban dana operasional yang 

dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan 

likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank dan 

selebihnya disalurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan. 

II. Beban overhead, yaitu seluruh beban dana di luar beban dana 

yang digunakan dalam menghimpun dana serta beban yang 

dikeluarkan dalam rangka pengelolaan pembiayaan. 

III.  Beban dana, merupakan penjumlahan beban dana efektif dengan 

beban dana overhead. 

IV.  Marjin (laba yang diinginkan), yaitu berupa presentase spread 

yang dihitung melalui proyeksi jumlah keuntungan yang 

diperkirakan dengan jumlah rata-rata outstanding loan dalam satu 

bulan. 

V. Cadangan risiko pembiayaan bermasalah, berupa presentasi premi 

resiko yang dihitung dari total penyisihan cadangan penghapusan 

dengan total pembiayaan yang diklasifikasikan hal tersebut 
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digunakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan dikemudian 

hari. 

Dari seluruh teori dan keterangan di atas mengenai penetapan 

tingkat marjin, maka dapat dirumuskan formula sebagai berikut: 

 

 

2.6. Financing Deposito Ratio (FDR) 

Financing Deposito Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 

dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Dana yang 

disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga yaitu Giro,tabungan 

dan deposito. semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti 

digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding bank yang 

mempunyai angka rasio lebih kecil (Rivai et al dan Arvyan, 2010:784-

785). Financing Deposito Ratio (FDR) dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Bank Indonesia akan memberikan penalti kepada bank Islam yang 

memiliki FDR dibawah 65% dengan meminta tambahan modal yang 

disetor ke bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum (GWM) 

.wahyudi (2013:80). 

Tingkat Marjin Pembiayaan (%) = 
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−1

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−1
 

𝐹𝐷𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎
×100% 
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2.7. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) memproxy-kan penilaian terhadap 

aspek permodalan bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009:121) 

  Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Modal Bank terdiri dari 

modal inti,  yaitu: modal disetor, agio saham, cadangan umum, dan laba 

di tahan. Ditambah dengan Modal pelengkap yang terdiri antara lain: 

cadangan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan ATMR terdiri atas ATMR 

neraca ditambah ATMR rekening administrative (Nurbaya, 2013:46).  

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-

masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot 

risiko aktiva tersebut (Susilo, 2003:28). Dalam menghitung ATMR, 

terhadap masing-masing pos aktiva diberi bobot risiko yang besarnya 

didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri 

atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin 

serta agunan . Capital Adequacy Ratio dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
×100% 
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Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan 

kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh Bank International 

Settlement yaitu sebesar 8% 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani dan Erza (2011) dalam 

papernya yang berjudul “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2012” 

dengan menjadikan DPK, Margin murabahah, NPF dan FDR sebagai 

variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dengan model 

regresi linier berganda dan menggunakan E-views sebagai alat analisis 

penelitian. menyatakan bahwa DPK Dan NPF Memiliki Pengaruh Positif 

dan Signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah, Sedangkan Margin 

Keuntungan dan FDR Berpengaruh Negatif  dan Tidak Signifikan 

Terhadap Pembiayaan Murabahah. 

Persamaan terletak pada variabel Dependen yang digunakan yaitu 

pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu CAR yang tidak digunakan dalam penelitian Terdahulu. 

Dan cakupan bank yang lebih luas tidak hanya Bank Syariah Mandiri saja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurorhman  (2016) 

dalam papernya yang berjudul “Determinan Yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah  di Indonesia” dengan 

model penelitian regresi linier berganda menggunakan alat analisis SPSS 
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23 menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Inflasi, 

dan PDB bepengaruh positif  terhadap Pembiayaan Murabahah. 

Sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif 

Terhadap Pembiayaan Murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak 

berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Murabahah. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan Murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu FDR dan Margin Murabahah yang tidak digunakan 

dalam penelitian Terdahulu.  

Penelitian yang dilakukan Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) 

dalam papernya dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI 

Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-

2012” dengan model penelitian regresi linier berganda menggunakan alat 

analisis SPSS 20. menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap 

Pembiayaan murabahah, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

murabahah, sedangkan variabel CAR dan SWBI tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan murabahah. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu Margin Murabahah dan FDR yang tidak digunakan 

dalam penelitian Terdahulu. 
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Penelitian yang dilakukan Yanis (2015) dalam papernya dengan judul 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada 

Perbankan Syariah Di Indonesia. dengan menganalisis variabel DER, 

DPK, FDR, CR dan ROA sebagai variabel independen dan dengan model 

penelitian regresi linier berganda menggunakan alat analisis SPSS 20.  

menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan 

Murabahah, DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, 

FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, CR 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, ROA berpengaruh 

positif terhadap pembiayaan Murabahah. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu Margin Murabahah dan FDR yang tidak digunakan 

dalam penelitian Terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan Purnomo dan Santoso (2015) dalam 

papernya dengan judul ”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ” 

dengan menganalisis variabel NPF, INF, CAR, GDP dan DPK sebagai 

variabel independen dan dengan model penelitian regresi linier berganda 

menggunakan alat analisis SPSS 20.  menyatakan bahwa NPF Dan DPK 

Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Berbasis Margin, 

Variabel Inflasi dan GDP Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap Pembiayaan 
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Berbasis Margin Dan CAR Memiliki Pengaruh Negatif  Terhadap 

Pembiayaan Berbasis Margin. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu Margin Murabahah dan FDR yang tidak digunakan 

dalam penelitian Terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnianingrum dan Ridwan (2016) 

dalam papernya yang berjudul “Determinan Pembiayaan Murabahah 

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri)” dengan menjadikan NPF, FDR, DPK, 

Dan CAR sebagai variabel independen dengan model penelitian Double 

linear regression. menggunakan alat analisis SPSS. menyatakan bahwa 

NPF Dan DPK Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Berbasis 

Margin, Variabel Inflasi dan GDP Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap 

Pembiayaan Berbasis Margin Dan CAR Memiliki Pengaruh Negatif  

Terhadap Pembiayaan Berbasis Margin. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu Margin Murabahah yang tidak digunakan dalam 

penelitian Terdahulu. 

  Menurut penelitian Reswanda dan Wahyu (2014) dalam papernya dengan 

judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequecy Ratio, Financing To 

Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran 
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Pembiayaan Pada PT. Bprs Lantabur Jombang dengan variabel independen 

DPK, CAR, FDR, NPF dan model penelitian regresi linier berganda 

menggunakan alat analisis SPSS 22. menyatakan bahwa DPK dan FDR 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, sedangakan CAR 

dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu Margin Murabahah yang tidak digunakan dalam 

penelitian Terdahulu. 

penelitian yang dilakukan oleh Jihad dan Hosen (2009) dalam papernya  

dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan 

Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004 

– Desember 2008)” dengan menganalisis Margin Murabahah, Suku Bunga 

Kredit konsumtif, Nilai tukar, Inflasi, Akses, Nilai Jaminan sebagai 

variabel independennya dengan model analisis Regresi linier berganda 

menggunakan alat analisis SPSS 20. 

Persamaan terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu 

Margin murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

dependen yaitu pembiayaan murabahah  yang tidak digunakan dalam 

penelitian Terdahulu. 

penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi  (2016) dalam papernya  dengan 

judul “Analisis Pengaruh BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio 
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Non Performing Financing (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan 

Akad Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia” dengan menganalisis 

BI Rate, DPK, NPF sebagai variabel independennya dengan model analisis 

Regresi linier berganda menggunakan alat analisis SPSS 13. 

Persamaan terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

Pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

independen yaitu Margin Murabahah, FDR dan CAR  yang tidak 

digunakan dalam penelitian Terdahulu. 

penelitian yang dilakukan oleh Adzimatinur, Haryanto dan 

Wiliasih (2013) dalam papernya  dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia” 

dengan menganalisis Tingkat bagi hasil, DPK, FDR,NPF, ROA, BOPO 

sebagai variabel independennya dengan model VECM menggunakan alat 

analisis Eviews.  menyatakan bahwa Dalam jangka panjang, tingkat bagi 

hasil, DPK, dan FDR memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang 

signifikan negatif. ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan. Guncangan yang terjadi pada pembiayaan, NPF, dan ROA 

direspon positif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang. 

Sedangkan guncangan yang terjadi pada tingkat bagi hasil, DPK, FDR, 

dan BOPO direspon negatif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka 

panjang. 
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Persamaan terletak pada variabel Independen yang digunakan yaitu 

DPK dan FDR. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen 

yaitu pembiayaan  yang tidak digunakan dalam penelitian sekarang. 

Secara ringkas penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :  

Tabel 2.2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama peneliti dan 

Judul Penelitian 

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

1 Mustika Rimadhani 

dan Osni Erza (2011), 

 

Analisis Variabel-

Variabel Yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan 

Murabahah pada Bank 

Syariah Mandiri 

Periode 2008.01-

2011.12 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = DPK 

X2=Margin 

Keuntungan 

X3= NPF 

X4= FDR 

Y= Pembiayaan 

Murabahah 

Alat Analisis : E-Views 

Model  Analisis : Regresi Linier 

Berganda. 

DPK Dan NPF Memiliki 

Pengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap 

Pembiayaan Murabahah, 

Sedangkan Margin 

Keuntungan dan FDR 

Berpengaruh Negatif  dan 

Tidak Signifikan 

Terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

2 Herni Ali dan 

Miftahurohman 

(2016), 

 

Determinan Yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan 

Murabahah Pada 

Perbankan Syariah  di 

Indonesia 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = DPK 

X2=NPF 

X3=CAR 

X4= ROA 

X5=BOPO 

X7=Inflasi 

X8= Tingkat Suku 

Bunga 

Y= Pembiayaan Murabahah 

Alat Analisis : SPSS  23 

Model Analisis : Regresi Linier 

Berganda. 

 

Dana Pihak Ketiga, 

Return On Asset (ROA), 

Inflasi, dan PDB 

bepengaruh positif  

terhadap Pembiayaan 

Murabahah. Sedangkan 

CAR dan tingkat suku 

bunga kredit berpengaruh 

negatif Terhadap 

Pembiayaan Murabahah. 

Kemudian, NPF dan 

BOPO tidak berpengaruh 

terhadap jumlah 

pembiayaan Murabahah.  

3 Lifstin Wardiantika 

dan  Rohmawati 

Kusumaningtias 

(2014),  

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = DPK 

X2=CAR 

X3=NPF 

DPK berpengaruh positif 

terhadap Pembiayaan 

murabahah, NPF 

berpengaruh negatif 
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Pengaruh DPK, CAR, 

NPF, dan SWBI 

Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank 

Umum Syariah Tahun 

2008-2012 

X4= SWBI 

Y= Pembiayaan Murabahah 

Alat Analisis : SPSS  20 

Model Analisis : Regresi Linier 

Berganda. 

 

terhadap pembiayaan  

murabahah, sedangkan 

variabel CAR dan SWBI 

tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan 

murabahah. 

4 Ahmad Samhan Yanis 

(2015), 

 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan 

Murabahah Pada 

Perbankan Syariah Di 

Indonesia 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = DER 

X2=DPK 

X3=FDR 

X4= CR  

X5=ROA 

Y= Pembiayaan Murabahah 

Alat Analisis : SPSS  20 

Model Analisis : Regresi Linier 

Berganda. 

 

DER memiliki pengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan Murabahah, 

DPK berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah, FDR 

berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah, CR 

berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah, ROA 

berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah 

5 Hafidh Wahyu 

Purnomo dan Arief 

Lukman Santoso  

(2015), 

 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

Pembiayaan Berbasis 

Margin Pada Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia 

 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = NPF 

X2=INF 

X3=CAR 

X4= GDP 

X5= DPK 

Y=Pembiayaan 

Berbasis Margin  

Alat Analisis : SPSS  20 

Model Analisis : Double linear 
regression 
 

NPF Dan DPK Memiliki 

Pengaruh Positif 

Terhadap Pembiayaan 

Berbasis Margin, 

Variabel Inflasi dan GDP 

Tidak Memiliki Pengaruh 

Terhadap Pembiayaan 

Berbasis Margin Dan 

CAR Memiliki Pengaruh 

Negatif  Terhadap 

Pembiayaan Berbasis 

Margin. 

6 Devi Kusnianingrum 

dan Akhmad Ridwan 

(2016), 

 

Determinan 

Pembiayaan 

Murabahah (Studi 

Pada Bank Syariah 

Mandiri) 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = NPF 

X2 = FDR 

X3 = DPK 

X4 = CAR 

Y=Pembiayaan 

Murabahah 

Alat Analisis : SPSS  23 

Model Analisis : Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

NPF memiliki pengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan murabahah, 

FDR memiliki pengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan murabahah,  

DPK memiliki pengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan murabahah 

dan CAR memiliki 

pengaruh positif terhadap 

pembiayaan murabahah. 
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7 Reswanda dan Wenda 

Wahyu C (2014), 

 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Capital 
Adequecy Ratio, 
Financing To Deposit 
Ratio, dan Non 
Performing Financing 

Terhadap Penyaluran 

Pembiayaan Pada 

PT. Bprs Lantabur 

Jombang 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = DPK 

X2 = CAR 

X3 = FDR 

X4 = NPF 

Y= Penyaluran 

Pembiayaan  

Alat Analisis : SPSS  20 

Model Analisis : Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

 

 

DPK dan FDR 

berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran 

pembiayaan, sedangakan 

CAR dan NPF tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran 

pembiayaan  

8 Jihad dan 

M.Nadratauzzaman 

Hosen (2009), 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Permintaan 

Pembiayaan 

Murabahah Bank 

Syariah Di Indonesia 

(Periode Januari 2004 

- Desember 2008)  

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = Margin 

Murabahah 

X2 = Suku Bunga 

Kredit Konsumtif 

X3 = Nilai Tukar 

X4 = Inflasi 

X5 = Akses 

X6 = Nilai Jaminan 

 

Y= Pembiayaan 

Murabahah 

Alat Analisis : SPSS  20 

Model Analisis : Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Margin Murabahah 

berpengaruh Negatif 

terhadap pembiayaan 

murabahah, Suku Bunga 

Kredit Konsumtif 

berpengaruh Negatif 

terhadap pembiayaan 

murabahah. Nilai tukar 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

pembiayaan murabahah, 

Dan akses masyarakat 

untuk menjadi bank 

syariah berpengaruh 

signifikan terhadap 

permintaan pembiayaan 

murabahah, Selain itu 

pembiayaan muarabahah 

berpengaruh bersama-

sama dengan enam 

variabel Margin 

pembiayaan murabahah, 

tingkat kredit konsumtif, 

tingkat inflasi, nilai tukar 

Rupiah terhadap US 

Dollar, akses masyarakat 

ke perbankan syariah, dan 

tingkat jaminan, dengan 

pengaruh yang kuat. 

9 Rizal Fahlevi  (2016), 

 

Analisis Pengaruh BI 

Rate, Dana Pihak 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel :  X1 = BI Rate 

X2 =  DPK 

X3 = NPF 

BI rate memiliki 

pengaruh negatif terhadap 

pembiayaan murabahah 

dan signifikan, DPK 
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Ketiga (DPK) dan 

Rasio Non Performing 
Financing (NPF) 

terhadap Produk 

Pembiayaan dengan 

Akad Murabahah pada 

Bank Syariah di 

Indonesia 

Y= Pembiayaan 

Murabahah  

Alat Analisis : SPSS  13 

Model Analisis : Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

memiliki pengaruh positif  

dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah, 

NPF memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap pembiayaan 

murabahah. 

10 Fauziyah 

Adzimatinur,  Sri 

Hartoyo dan Ranti 

Wiliasih  (2013), 

 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Besaran Pembiayaan 

Perbankan Syariah Di 

Indonesia 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 

Variabel : X1 = Tingkat Bagi 

Hasil 

X2 =  DPK 

X3 = FDR 

X4 = NPF 

X5 = ROA 

X6 = BOPO 

Y= Pembiayaan  

Alat Analisis : Eviews 

Model Analisis : VECM 

 

Dalam jangka panjang, 

tingkat bagi hasil, DPK, 

dan FDR memberikan 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pembiayaan, sedangkan 

NPF memberikan 

pengaruh yang signifikan 

negatif. ROA dan BOPO 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan. Guncangan 

yang terjadi pada 

pembiayaan, NPF, dan 

ROA direspon positif 

oleh pembiayaan dan 

akan stabil dalam jangka 

panjang. Sedangkan 

guncangan yang terjadi 

pada tingkat bagi hasil, 

DPK, FDR, dan BOPO 

direspon negatif oleh 

pembiayaan dan akan 

stabil dalam jangka 

panjang. 

Sumber  Tabel 2.2: data diolah 

2.9. Pengembangan Model Penelitian 

2.9.1.   Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah 

Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana untuk pembiayaan 

di bank. Dari dana pihak ketiga tersebut, bank dapat mengelolanya 

hingga menjadi pendapatan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana 
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masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan 

yang memadai. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu 

bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut. salah satu sumber dana yang dapat digunakan 

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

operasional perbankan.  semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada 

maka semakin besar pula bank menyalurkan pembiayaan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ho1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Ha1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2.9.2. Pengaruh margin murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah 

Mustika dan Erza (2011) menyatakan bahwa margin murabahah 

berpengaruh Negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Margin murabahah 

merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah. 

Menurut Antonio (2001), Muhamad (2002), dan Karim (2004) tingkat 

biaya pembiayaan (marjin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah 

permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat marjin keuntungan lebih 

rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka 

pembiayaan syariah semakin kompetitif. Siamat (2004) berpendapat 
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bahwa tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di 

pasar perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah sebagai berikut:  

Ho2: Margin murabahah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Ha2: Margin murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2.9.3. Pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan   

Murabahah 

Financing Deposito Ratio (FDR) merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur kinerja bank syariah . FDR merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar dana yang disalurkan bank syariah relatif 

terhadap dana yang dihimpunnya (Wahyudi, 2013)  Semakin tinggi FDR 

maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat sebaliknya 

jika penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami 

penurunan.  Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji 

adalah sebagai berikut: 

Ho3: Financing Deposito Ratio (FDR) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di 

Indonesia 
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Ha3: Financing Deposito Ratio (FDR) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia 

2.9.4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber 

diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain 

(Dendawijaya, 2009) Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula 

sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang 

diakibatkan oleh penyaluran kredit. Berdasarkan penjelasan tersebut 

hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ho4: Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di 

Indonesia. 

Ha4: Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di 

Indonesia. 

2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta 

permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan 
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hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam 

model penelitian pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

     H1 

              H2     

     H3 

     H4 

      

Keterangan : 

Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 

penelitian tahun 2012-2016. 

Margin murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada periode penelitian 

tahun 2012-2016. 

Financing Deposito Ratio (FDR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 

penelitian tahun 2012-2016. 

Dana Pihak ketiga (X1) 
 

 
Margin Murabahah(X2)  
 

 

Financing Deposito 
Ratio(X3) 

 
 

Capital Adequacy 
Ratio(X4) 

 

 

Pembiayaan 

Murabahah (Y) 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 

penelitian tahun 2012-2016. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ini merupakan penelitian 

berbasis pengujian hipotesis. Pengujian pada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan data sekunder dengan jenis data panel. Data tersebut kemudian 

diolah sehingga diperoleh informasi yang dapat dijadikan kerangka jawaban 

bagi hipotesis yang telah ditentukan. 

3.2.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa 

laporan tahunan Bank Umum  Syariah dan penelitian kepustakaan. Data 

laporan  keuangan bank umum syariah yang  diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan perbankan syariah yang dipublikasikan pada website masing-masing 

bank. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  dilakukan dengan cara 

menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian yang didapat dari literatur, 

jurnal penelitian, buku bacaan, dan peraturan regulator terkait yang 

mendukung penelitian ini. 

3.3.  Populasi dan Sampel 

Menurut Soeratno dan Arsyad (2008) populasi adalah "jumlah keseluruhan 

dari obyek yang diteliti". Sedangkan  Sampel adalah suatu himpunan bagian 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan..., Intan Nur Fauziah, Ak.-IBS, 2017



(subset) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar 

di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016 sebanyak 12 Bank Umum 

Syariah. Penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling. Metode 

purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan subjektif peneliti dimana syarat yang dibuat sebagai kriteria 

harus dipenuhi oleh sampel (muntoha, 2010). Kriteria bank umum syariah 

yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah: 

1. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

selama periode pengamatan yaitu 2012-2016 

2. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari 

publikasi laporan keuangan tahun 2012 sampai 2016, baik data mengenai 

dana pihak ketiga, margin murabahah, Financing Deposito Ratio, Capital 

Adequacy Ratio dan jumlah Pembiayaan murabahah. 

3. Laporan tahunan yang telah di audit oleh auditor independen. 

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.4.1. Variabel dependen (Variabel terikat) 

Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang digunakan 

sebagai variabel terikat adalah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan 

Murabahah adalah akad jual beli barang  dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Pembiayaan Murabahah dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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3.4.2 Variabel Independent (Variabel Bebas) 

Variabel Independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu : 

1. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah keseluruhan dana yang dihimpun dari 

masyarakat. Dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan 

menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, 

Deposito dan Tabungan . Variabel dana pihak ketiga diukur  dengan 

skala nominal. Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari  

laporan keuangan tahunan bank umum syariah Indonesia pada laporan 

posisi keuangan periode tahun 2012-2016 yang dipublikasikan oleh bank 

Indonesia. 

2. Margin Murabahah 

Merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan 

dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan 

pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai 

pembeli.  

DPK= Giro + Tabungan + Deposito 

Pembiayaan Murabahah = Jumlah Piutang Murabahah 
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Dari seluruh teori dan keterangan di atas mengenai penetapan 

tingkat marjin, maka dapat dirumuskan formula sebagai berikut: 

 

  

Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari  

laporan keuangan tahunan bank umum syariah Indonesia pada laporan 

laba rugi periode tahun 2012-2016 yang dipublikasikan oleh bank 

Indonesia. Data dalam bentuk satuan presentase (%). 

3. Financing Deposito Ratio 

Financing Deposito Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan 

jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Financing Deposito Ratio 

(FDR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

   

 

Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari  

laporan keuangan tahunan bank umum syariah Indonesia pada laporan 

kinerja bank periode tahun 2012-2016 yang dipublikasikan oleh bank 

Indonesia. Data dalam bentuk satuan presentase (%). 

 

 

 

Tingkat Marjin Murabahah (%) = 
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−1

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−1
 

 

𝐹𝐷𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
×100% 
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4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) memproxy-kan penilaian terhadap aspek 

permodalan bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana 

dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

(utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi CAR 

maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung resiko dari 

setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Capital Adequacy Ratio 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari  

laporan keuangan tahunan bank umum syariah Indonesia pada laporan 

kinerja bank periode tahun 2012-2016 yang dipublikasikan oleh bank 

Indonesia. Data dalam bentuk satuan presentase (%). 

Definisi Operasional dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
×100% 
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Tabel 3.1 

Tabel Definisi Operasional 

  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pembiayaan Murabahah 

adalah akad jual beli 

barang  dengan 

menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli 

Pembiayaan Murabahah = 

Jumlah Piutang Murabahah 

Nominal 

Dana Pihak 

Ketiga 

dana yang dipercayakan 

masyarakat kepada bank 

syariah dan atau UUS 

berdasarkan akad wadi’ah 

atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan 

prinsip syariah 

 

DPK= 

Giro +Tabungan + Deposito 

 

Nominal 

Margin 

Murabahah 

Tingkat keuntungan Bank 

yang diperoleh dari suatu 

pembiayaan 

Tingkat Marjin Murabahah (%)    

= 
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−1

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑡−1
 

Nominal 

Financing 
Deposito 
Ratio 

Rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah 

pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank 

syariah dengan jumlah 

dana yang dihimpun oleh 

bank syariah 

 
𝐹𝐷𝑅 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

Rasio 

Capital 
Adequacy 
Ratio 
(CAR) 

Rasio kinerja bank sebagai 

indikator terhadap 

kemampuan bank untuk 

menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat 

dari kerugian-kerugian 

bank yang disebabkan oleh 

aktiva yang berisiko 

 

𝐶𝐴𝑅 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 

 

Rasio 

sumber Tabel 3.1: data diolah 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis 

regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk melihat profil dari 

penelitian tersebut dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik 

deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan suatu data yang dilihat dari 

mean, median, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum 

(Ghozali, 2007). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

3.5.2 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu  dan data 

seksi silang. Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data 

panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. 

Dilanjutkan oleh Winarno (2011:262), analisis regresi data panel memiliki 

tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan Common Effect, pendekatan 

Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. 

1. Pendekatan Common Effect 

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi 
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yang sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama 

untuk semua objek pada semua waktu. 

2. Pendekatan Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang 

terdapat dalam pengujian common effect yaitu terdapat ketidak sesuaian 

model dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini 

mendefinisikan bahwa satu objek memiliki konstanta yang tetap 

besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu. 

3. Pendekatan Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode 

efek tetap. Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan 

antarobjek. Namun, untuk melakukan pengujian menggunakan metode 

ini ada satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar daripada 

banyaknya koefisien. 

3.5.2.1 Model Regresi 

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

PM : Pembiayaan Murabahah 

α  :Konstanta 

β1 β2 β3  : Koefisien Regresi 

DPK : Dana Pihak Ketiga 

PM𝑖,𝑡= α + β1 DPK𝑖,𝑡+ β2 MMi,t + β3FDR i,t  + β3CAR i,t  + ei,t 
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MM : Margin murabahah 

FDR :  Financing to Deposit Ratio 

CAR :  Capital Aquancy Ratio 

 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

  Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 

koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat 

terbatas dan sebaliknya. 

    Kelemahan mendasar penggunaan koefisisen determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

ke dalam model. Oleh karena itu, untuk mengevaluasinya lebih 

dianjurkan untuk menggunakan Nilai Adjusted R2. Nilai Adjusted R2 

tidak terpengaruh akan adanya penambahan ataupun pengurangan 

variabel independen. 

b. Uji Signifikansi/Pengaruh Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependennya. Kriteria pengambilan keputusannya, 

yaitu: 
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1. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan ( 

Sig ≤ 0,05), maka hipotesis nol diterima, ini berarti bahwa 

secara simultan variabel independen memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan ( 

Sig ≥ 0,05), maka hipotesis alternatif diterima, ini berarti 

bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Sulaiman (2004), uji parsial (t test) digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen.Pengambilan keputusan dalam pengujian ini 

berdasarkan nilai t hitung dan t tabel. 

1. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat 

signifikansi (Sig < 0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat 

signifikansi (Sig > 0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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3.5.2.2 Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk melihat model common 

effect denganfixed effect (Ghozali, 2013:181). Uji chow dalam 

penelitian ini menggunakan program Eviews. Hipotesis yang 

dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. 

Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai a. 

Nilai a yang digunakan sebesar ≥5%.Jika hasil dari Uji Chow 

menggunakan fixed effect model maka dilanjutkan ke Uji 

Hausman. Namun jika hasil dari Uji Chow menggunakan 

common effect model maka tidak perlu dilanjutkan ke Uji 

Hausman. 

 

3.5.2.3Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik 

dari penelitian. Sehingga, dalam pengujian ini akan 

menghasilkan penggunaan model terbaik dengan 

menggunakan fixed random atau random effect. Oleh karena 

itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa 

hipotesa sebagai berikut: 

H0 :  random effect model 
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H1 : fixed effect model 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model random 

effect) 

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (model fixed effect) 

 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah 

asumsi harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model 

tersebut agar diperoleh estimasi yang tidak bias. Uji Asumsi Klasik terdiri 

atas uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikorelasi, uji Autokorelasi. 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model 

regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu Histogram Residual dan uji 

Jarque-Bera (Winarno, 2011). Uji normalitas di dalam penelitian 

ini didasarkan pada uji Histogram Residual, dimana hipotesis yang 

akan diuji yaitu (Winarno, 2011). 

- Ho = Data terdistribusi normal 

- Ha = Data tidak terdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 
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- Ho diterima bila nilai probabilitas pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probabilitas pada hasil pengujian < 0.05 

3.5.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukan bahwa varians variabel 

tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians 

dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka 

disebut Homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 

Homokedatisitas dalam model . Salah  satu pengujian yang 

digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah 

dengan menggunakan metode grafik. Metode ini relatif mudah, 

yaitu dengan menampilkan scatte plot dari variabel residual 

kuadrat dan variabel independen. Jika grafik tersebut menunjukkan 

bahwa data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola 

tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Pengujian lain yang digunakan untuk 

mendeteksi masalah ini adalah dengan melakukan uji white melihat 

nilai chi-square (R2).  

Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, tidak terdapat 

masalah heterokedistisitas apabila nilai probabilitas signifikan ≥ 

0.05. begitupun sebaliknya, terdapat masalah heterokedistisitas 

apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0.05. Langkah 

perbaikan yang perlu dilakukan jika ditemukan adanya 

heteroskedastisitas pada data adalah dengan menggunakan metode 
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Generalized Least Square (GLS) dan Transformasi (Nachrowi & 

Usman, 2006:122). 

3.5.3.3. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi 

(gejala Multikolinieritas) atau tidak. Uji Multikolinieritas perlu 

dilakukan pada variabel independen (variabel bebas) lebih dari satu. 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen (Gujarati, 2007: 61). Jika nilai F hitung > F 

kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model mengandung 

unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang 

ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati,2007). 

3.5.3.4 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual 

observasi dengan observasi lainnya. Pengidentifikasian yang dilakukan 

untuk menguji adanya autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin –

Watson (Uji D-W). Ketentuan dalam pengujian ini adalah apabila d berada 

di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai d 

didapatkan di bawah 1,54 dan 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut mengandung gejala autokorelasi (Winarno, 2011). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bank Syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk  

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan produk 

turunannya kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun 

dalam bentuk – bentuk lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank 

Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Objek yang digunakan dalam 

Penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

tahunan  yang menyediakan informasi keuangan dan laporan perhitungan 

rasio keuangan pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), maka 

jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 

Bank Umum Syariah. Berikut adalah rincian pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

 

Kriteria Sampel Jumlah Bank 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 12 

Bank umum syariah yang Tidak Memenuhi Kriteria Sampel (1) 

Jumlah Sampel Bank umum syariah 11 

Periode Penelitian 5 

Jumlah Observasi awal 55 

Outliers (6) 

Jumlah Observasi setelah Outliers 49 

  Sumber: Data diolah 
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Rincian Bank Umum syariah yang terpilih menjadi sampel adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Bank Umum Syariah 

No Bank Umum Syariah 

1. PT. Bank Muamalat 

2. PT. Bank Victoria Syariah 

3. PT. Bank BRIsyariah 

4. PT. B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah 

5. PT. Bank BNI Syariah 

6. PT. Bank Syariah Mandiri 

7. PT. Bank Syariah Mega Indonesia 

8. PT. Bank Panin Syariah 

9. PT. Bank Syariah Bukopin 

10. PT. Bank BCA Syariah 

11. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 

                                        Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017 

 

4.2. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum atas variabel dependendan variabel independen dalam penelitian yang 

meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum (max), 

nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Pada  tabel 4.2 terdapat variabel dependent yaitu pembiayaan murabahah 

yang diproksikan PM  dan variabel independent yaitu Dana pihak ketiga 

(DPK), Margin murabahah (MM), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank umum syariah, untuk periode 
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tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berikut ini dijelaskan statistik data 

penelitian : 

   Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dapat 

diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel 

penelitian, yaitu:  

1. Pembiayaan Murabahah 

Variabel Pembiayaan Murabahah yang diproksikan dengan PM 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur 

dengan menggunakan jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software EViews. Didapatkan bahwa,  nilai mean 

variabel Pembiayaan Murabahah  yang merupakan rata-rata dari data 

penelitian yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan 

membaginya dengan cacah data, didapat nilai sebesar 29.01088. 

Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang 

telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 

sebesar  29.07706. 

 LNPM LNDPK MM FDR CAR 

Mean 29.01088 29.52151 33.63265 96.71959 21.54020 

Median 29.07706 29.25438 24.00000 92.29000 17.81000 

Maximum 31.22003 31.87871 518.0000 197.7000 63.89000 

Minimum 26.61048 27.19457 -89.00000 73.78000 11.10000 

Std. Dev. 1.355664 1.405337 82.42969 21.52219 12.52035 

Observations 49 49 49 49 49 
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Nilai maksimum variabel PM adalah sebesar 31.22003 yang 

dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri tahun 2016, semakin besar volume 

pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin semakin besar tingkat 

bagi hasil maupun margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank 

Syariah. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan kinerja Bank 

Syariah yang salah satu tolak ukur utamanya adalah dari sisi 

profitabilitas.  dan minimum sebesar  26.61048 yang dimiliki oleh Bank 

Victoria Syariah pada tahun 2012.Sedangkan untuk nilai standar 

deviasinya sebesar  21.52219.  

2.  Dana Pihak ketiga 

Variabel Dana Pihak ketiga yang dihitung berdasarkan jumlah dana 

pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9. 

Didapatkan bahwa, Nilai mean variabel Dana Pihak Ketiga  yang 

merupakan rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan cacah data, didapat 

nilai sebesar 29.52151 yang artinya semakin baik tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap bank syariah sehingga akan mendorong 

pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah. Kemudian, median 

yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari 

yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar  29.25438.  
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nilai maksimum variabel dana pihak ketiga dimiliki oleh  Bank 

Syariah Mandiri tahun 2016 yaitu sebesar  31.87871. Berdasarkan hal 

tersebut Bank Mandiri Syariah memiliki tingkat likuiditas yang bagus 

untuk memperlancar penyaluran pembiayaan yang terdapat pada sisi 

aktiva neraca bank. Dan nilai minimum dana pihak ketiga dimiliki oleh 

Bank Victoria Syariah pada tahun 2012 yaitu sebesar 27.19457. 

sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar  1,355664.  

    3. Margin Murabahah 

MM menunjukan variabel Margin Murabahah yaitu Tingkat 

keuntungan Bank yang diperoleh dari suatu pembiayaan berbasis 

margin. Dalam penelitian ini margin murbahah dihitung berdasarkan 

tingkat pertumbuhan setiap tahunnya. variabel Margin  Murababah 

memiliki mean yang merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang 

diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan 

cacah data, didapat nilai sebesar  33.63265 Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang 

terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 24.00000. 

Nilai maksimum variabel margin murabahah dimiliki oleh Bank 

Victoria Syariah pada tahun 2012 yaitu sebesar 518% nilai tersebut 

merupakan nilai yang cukup besar karena diatas  rata-rata tingkat 

pertumbuhan margin bank yang diperoleh pada pembiayaan 

murabahah. Sedangkan nilai minimum variabel margin murabahah 

adalah -89% yang dimiliki oleh Maybank Syariah Indonesia pada tahun 
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2013. Nilai negatif pada margin murabahah menunjukan adanya 

penurunan pada jumlah margin yang diperoleh bank pada pembiayaan 

murabahah. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar 82.42969 

yang di mana memiliki nilai lebih besar dibanding nilai rata-rata. Hal 

ini menunjukkan adanya data yang heterogen, yang berarti variabel ini 

terdistribusi dengan sebaran yang besar. 

4. Financingto to Deposit Ratio (FDR) 

Variabel Financing to Deposit Rati (FDR) merupakan variabel 

independen yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh 

bank syariah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan software Eviews 9. Nilai mean variabel 

Financing to Deposit Ratio yang merupakan rata-rata dari data 

penelitian yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan 

membaginya dengan cacah data, didapat nilai sebesar 96.71959 yang 

berati FDR bank syariah berada pada posisi ideal. Bank Indonesia 

belum menetapkan batas maksimum FDR karena untuk mendorong 

pertumbuhan bank syariah.  Kemudian, median yang merupakan nilai 

tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga 

yang terbesar adalah sebesar  92.29000. 

Nilai maksimum variabel FDR adalah sebesar 197,7 % yang dimiliki 

oleh Maybank Syariah Indonesia tahun 2012. tingginya angka FDR 

suatu bank berarti bank berada pada posisi yang kurang likuid, sebab 
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seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan. dannilai minimum  dari variabel Financing to Deposit 

Ratio adalah sebesar  73,78%. Minimnya nilai FDR dapat disebabkan 

karena rendahnya pembiayaan yang diberikan bila dibandingkan 

dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Bank 

Indonesia akan memberikan penalti kepada bank Islam yang memiliki 

FDR dibawah 65% dengan meminta tambahan modal yang disetor ke 

bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum (GWM). Sedangkan 

untuk nilai standar deviasinya sebesar  21.52219.  

5. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan variabel 

independen yang digunakan untuk memproxy-kan penilaian terhadap 

aspek permodalan bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

memiliki risiko . Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan software Eviews 9. Didapatkan bahwa, Nilai 

mean variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rata-rata 

dari data penelitian yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data, didapat nilai sebesar  21.54020 

yang berarti bank umum Syariah di Indonesia dikategorikan sebagai 

bank yang sehat. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari 

nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar 

adalah sebesar  17.81000. 
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Nilai maksimum variabel CAR dimiliki oleh Maybank Syariah 

Indonesia tahun 2012 yaitu sebesar 63,89%. Yang berarti Semakin 

tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung 

risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Dannilai 

minimum  dari variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah sebesar 

11,10 % yang dimiliki oleh Bank  Syariah Bukopin tahun 2013. Bank 

tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat karena Nilai CAR 

tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menetapkan 

setiap bank wajib memiliki CAR paling sedikit 8%. Sedangkan untuk 

nilai standar deviasinya sebesar  21.52219.  

4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2016

Observations 49

Mean      -0.005740

Median  -0.001743

Maximum  0.495462

Minimum -0.584199

Std. Dev.   0.256892

Skewness  -0.012158

Kurtosis   2.263674

Jarque-Bera  1.108149

Probability  0.574604

 

Sumber: output eviews diolah 

Untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah dengan menganalisis 

melalui nilai probabilitas sampel. Data yang menunjukkan terdistribusi normal 

apabila memiliki probabilitas di atas 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil pengolahan 
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data menggunakan Eviews dapat diketahui bahwa nilai probabilitas yang diketahui 

nilainya sebesar 0,574604 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 

5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi secara normal 

dengan jumlah observasi sebanyak 49. 

4.3.2 Uji Multikolineritas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolineritas 

 LNDPK MM FDR CAR 

LNDPK 1 -0.2600041362199977 -0.4166184770817492 -0.6345758666120686 

MM -0.2600041362199977 1 -0.1435216210068543 0.060065697717147 

FDR -0.4166184770817492 -0.1435216210068543 1 0.7889322981945012 

CAR -0.6345758666120686 0.060065697717147 0.7889322981945012 1 

Sumber: Output eviews diolah 

 

Tujuan dilakukannya Uji Multikolineritas adalah untuk mengidentifikasi 

adanya hubungan atau korelasi linier antar variabel independen. Ketentuan yang 

menentukan adanya multikolineritas adalah apabila nilai variabel lebih dari 0,85. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa nilai 

variabel tidak ada yang melebihi 0,85, sehingga dapat disimpulkan pada model 

penelitian ini tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel independen. 
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4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LNDPK -0.580981 0.179943 -3.228700 0.0024 

MM -0.005146 0.001669 -3.082978 0.0035 

FDR 0.000959 0.011830 0.081089 0.9357 

CAR -0.014271 0.026249 -0.543695 0.5894 

C 15.75502 5.615690 2.805535 0.0075 

   Sumber: Output eviews diolah 

Pengujian ini dilakukan dengan Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Park yaitu dengan meregresikan variabel independen 

terhadap log(resid^2). Apabila p-value> 0,05 maka tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Begitu pun 

sebaliknya, jika p-value< 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, terlampir hasil seperti pada tabel 4.5, 

dimana hasil pengolahan data menunjukan p-value yang lebih dari 0,05, 

kecuali variabel DPK dan MM. Namun masalah heterokesdastisitas pada 

model tersebut sudah dilakukan treatment sehingga dapat disimpulkan 

pada setiap model penelitian ini tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.3.4 Uji Autokolerasi 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi 

F-statistic 228.6631   Durbin-Watson stat 1.735092 

Prob (F-statistic) 0.000000       
 

Sumber: output eviews diolah 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya 

hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

Pengidentifikasian yang paling banyak digunakan adalah dengan 

menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan yang ditetapkan 

dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 – 2,46 

maka tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

dapat dilihat nilai D-W pada tabel 4.6, dimana menunjukan nilai D-W 

yang telah memenuhi ketentuan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

pada setiap model penelitian ini tidak terdapat masalah autokolerasi. 
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4.4 Analisis Data Panel 

4.4.1 Uji Chow 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Chow 

 Test cross-section fixed effects 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.882164 (9,35) 0.0000 

Cross-section Chi-square 58.263825 9 0.0000 
     
     
Sumber: output eviews diolah 

  Berdasarkan hasil Uji Chow dapat diketahui bahwa nilai p-value chi 

square lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan 

pemilihan model dengan menggunakan model common effect bukanlah model 

yang seharusnya digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian lain 

yaitu uji Hausman untuk mengetahui model terbaik yang harus digunakan.  

4.4.2 Uji Hausman 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hausman 

 
Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 5.275023 4 0.2602 
     
Sumber: output eviews diolah 

 Berdasarkan Hasil Uji Hausman, dapat dilihat nilai p-value chi square 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini 

menggunakan model random effect. 
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4.5 Regresi Data Panel 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Data Panel 

LNPM : 1.016076* LNDPK i,t + 0.000610* MM i,t + 0.010634* FDR i,t - 

0.002983* CAR i,t-1.964289+ Ɛi,t 

Variabel Coefficient t-Statistic Prob. 

LNDPK 1.016076 26.95863 0.0000 

MM 0.000610 1.860225 0.0695 

FDR 0.010634 4.521071 0.0000 

CAR -0.002983 -0.532320 0.5972 

C -1.964289 -1.670398 0.1019 

R-squared 0.954102 

Adjusted R-squared 0.949930 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: output eviews diolah 

 Signifikan pada 5%, 
 

 

Keterangan :  

 LNPM  : Ln Pembiayaan Murabahah 

 LNDPK : Ln Dana Pihak Ketiga 

 MM  : Margin Murabahah 

FDR  : Financing to Deposit Ratio 
CAR  : Capital Aquancy Ratio 

 ε  : Error 

 i  : Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel 

 t  : Tahun Penelitian 

 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan, didapatkan hasil seperti yang 

dilampirkan diatas pada tabel 4.8 dan diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Koefisien Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1.016076 menunjukkan 

bahwa nilai pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah sampel 

periode 2012-2016 akan mengalami kenaikan sebesar 1.016076 setiap 
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kenaikan 1 pada jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

2. Koefisien Margin Murabahah (MM) sebesar 0.000610 menunjukkan 

bahwa nilai pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah sampel 

periode 2012-2016 akan mengalami kenaikan sebesar 0.000610 setiap 

kenaikan 1 pada Margin Murabahah (MM)  dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

3. Koefisien Financing To Deposit Ratio (FDR) sebesar 0.010634 

menunjukkan bahwa nilai pembiayaan murabahah pada Bank Umum 

Syariah sampel periode 2012-2016 akan mengalami kenaikan sebesar 

0.010634 setiap kenaikan 1 pada nilai Financing To Deposit Ratio (FDR)  

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

4. Koefisien Capital Aquancy Ratio  (CAR) sebesar -0.002983 menunjukkan 

bahwa nilai pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah sampel 

periode 2012-2016 akan mengalami penurunan sebesar -0.002983 setiap 

kenaikan 1 pada nilai Capital Aquancy Ratio  (CAR) dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

5. Apabila Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Murabahah (MM), Financing 

To Deposit Ratio (FDR)  dan Capital Aquancy Ratio  (CAR) 

diasumsikan konstan pada perusahaan sempel periode 2012-2015, maka 

pertumbuhan Pembiayaan Murabahah (PM) akan menurun sebesar -

1.964289. 
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4.6. Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan 

pengaruh  masing-masing variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, 

Margin Murabahah, Financing to deposit ratio, Capital Aquancy Ratio 

terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah. Pengambilan 

keputusan pada uji t dilihat dari nilai probabilitas. Jika P-value < 0.05 maka 

H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis Parsial t 
 
 
 

    
 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 
    
    LNDPK 1.016076 26.95863 0.0000 

MM 0.000610 1.860225 0.0695 

FDR 0.010634 4.521071 0.0000 

CAR -0.002983 -0.532320 0.5972 

C -1.964289 -1.670398 0.1019 
     
     Sumber: output eviews diolah 

1. Hipotesis 1 (Ha1) dalam penelitian ini yaitu Dana pihak ketiga berpengaruh 

signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah. 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas DPK lebih kecil 

dari tingkat signifikansi sebesar (0.000<0,05) Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa Dana pihak ketiga terbukti memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.  

2. Hipotesis 2 (Ha2) dalam penelitian ini yaitu Margin Murabahah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum 

syariah. Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas MM lebih 
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besar dari tingkat signifikansi sebesar (0.0695> 0,05) Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa Margin Murabahah 

terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah.  

3. Hipotesis 3 (Ha3) dalam penelitian ini yaitu Financing to deposit ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum 

syariah. Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas FDR lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar (0.000<0,05) Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa Financing to deposit 

ratio terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah.  

4. Hipotesis 4 (Ha4) dalam penelitian ini yaitu Capital Aquancy Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum 

syariah. Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas CAR 

lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar (0.5972> 0,05) Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa Capital Aquancy Ratio 

terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah.  

4.6.2 Uji serentak (Uji Statistik F) 

Tujuan dilakukan Uji f adalah untuk melihat variabel-variabel independen 

secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen.  
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Pada tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai probabilitas (F-Statistik) 

sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikansi 95% (α=5%), maka dari itu 

hipotesis nol pada uji F tersebut ditolak karena nilai probabiltas F-Statistik 

lebih kecil dari α. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen baik DPK, 

MM, FDR dan CAR secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap pembiayaan murabahah. 

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)  

Nilai Koefisien determinasi ( R2 ) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.mendekati angka satu maka 

semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan  data aktualnya. 

Apabila semakin mendekati 0 maka mempunyai garis regresi yang kurang 

baik. 

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa nilai Koefisien determinasi sebesar 

0.949930. hal ini menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri dari 

DPK,  MM, FDR dan CAR secara bersama-sama berpengaruh dan dapat 

menjelaskan 94,99% terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum 

syariah sedangkan sisanya 5,01% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain 

yang tidak terdapat dalam model penelitian.  

4.7.  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1. Pengaruh Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah 

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2016 Dana pihak ketiga 
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memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank 

umum syariah yang dijadikan sampel. Hal tersebut ditunjukan dari uji t 

dimana probabilitas DPK lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 

(0.000< 0,05) dan nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% diperoleh nilai 2.01410 dan 

hasil t-hitung dari variabel Dana pihak ketiga menunjukan hasil sebesar 

26.95863 hasil t-hitung Dana pihak ketiga lebih besar dibandingkan 

dengan t-tabel yang berarti bahwa variabel  Dana pihak ketiga berpengaruh 

terhadap Pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah. Penelitian ini 

menunjukan bahwa semakin banyak jumlah dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh bank umum syariah maka semakin banyak jumlah 

pembiyaan murabahah yang disalurkan oleh bank umum syariah. Dana 

pihak ketiga yang terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan 

mudharabah dan deposito murabahah merupakan salah satu sumber dana 

bank umum syariah yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan . 

Rata-rata dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum syariah di 

Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Jumlah rata-rata DPK bank umum syariah tercatat mengalami 

kenaikan sebesar 57% pada periode 2012-2016. Tingginya jumlah DPK 

yang berhasil bank umum syariah menunjukan bahwa semakin baik 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sehingga akan 

mendorong pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah. 

Meningkatnya jumlah rata-rata DPK pada bank umum syariah diiringi 

dengan meningkatnya pembiayaan murabahah yang disalurkan bank 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan..., Intan Nur Fauziah, Ak.-IBS, 2017



umum syariah tahun 2012 hingga 2016. Jumlah kenaikan rata-rata 

pembiayaan murabahah pada tahun 2012 hingga 2016 sebesar 38%. 

Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh 

Rimadhani & Erza (2011), dan Reswanda dan Wahyu (2014)  yang 

menyatakan bahwa Dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan murabahah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah maka 

semakin besar pula jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh 

bank umum syariah.  

4.7.2. Pengaruh Margin Murabahah terhadap pembiayaan murabahah 

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2016 Margin Murabahah tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank 

umum syariah yang dijadikan sampel. Hal tersebut ditunjukan dari uji t 

dimana probabilitas variabel margin murabahah lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar (0.0695> 0,05) dan nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% 

diperoleh nilai 2.01410 dan hasil t-hitung dari variabel margin murabahah 

menunjukan hasil sebesar 1.860225 hasil t-hitung Margin Murabahah lebih 

kecil dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa variabel  margin 

murabahah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah Bank 

Umum Syariah. Dengan kata lain besar kecilnya persentase kenaikan 

margin murabahah tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah 

yang disalurkan setiap tahunnya. Rata-rata Tingkat margin murabahah 
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bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 97,90% dan 

pada tahun 2016 Rata-rata Tingkat margin murabahah mengalami 

penurunan sebasar -4,73% hal tersebut tidak sesuai dengan rata-rata 

jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah yang 

semakin meningkat setiap tahunnya.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jihad & Hosen 

(2014) dan  Mustika & Erza (2011)  yang menyatakan bahwa Margin 

Murabahah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh yang 

tidak signifikan ini disebabkan karena persentase kenaikan margin 

murabahah tidak diiringi dengan jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan. Sehingga menyebabkan tidak adanya pengaruh signifikan 

antara margin murabahah dengan jumlah pembiayaan murabahah. 

4.7.3. Pengaruh financing to deposit ratio  terhadap pembiayaan murabahah 

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2016 financing to deposit ratio 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank 

umum syariah yang dijadikan sampel. Hal tersebut ditunjukan dari uji t 

dimana probabilitas variabel financing to deposit ratio lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.0000< 0,05) dan nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% 

diperoleh nilai 2.01410 dan hasil t-hitung dari variabel financing to deposit 

ratio menunjukan hasil sebesar 4.521071 hasil t-hitung financing to deposit 

ratio lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa variabel 
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financing to deposit ratio  berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah 

Bank Umum Syariah. Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas pada bank 

syariah. Tingginya nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) mencerminkan 

tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rata-rata 

nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) tahun 2012 hingga 2016 adalah 

sebesar 96,81% nilai tersebut masih dalam batas normal. Bank Indonesia 

belum menetapkan batas maksimum nilai  FDR pada bank umum syariah 

karena untuk mendorong pertumbuhan perbankan  syariah. Tidak seperti 

bank konvensional yang diharuskan untuk memiliki nilai LDR sebesar 78 

– 92 persen. Akan tetapi bank syariah harus lebih berhati-hati dengan nilai 

FDR yang terlalu tinggi untuk mencegah terjadi risiko gagal bayar atau 

Non Performing Financing. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil Penelitian Rimadhani & 

Erza (2011) yang menyatakan bahwa financing to deposit ratio tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Akan 

tetapi penelitian ini didukung oleh Hasil penelitian Adzimatinur, Hartoyo 

& Wiliasih (2013) dan Reswanda & Wahyu (2014) yang menyatakan 

bahwa financing to deposit ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena tingkat FDR 

mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah secara langsung pada bank 

umum syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu komponen 

dalam perhitungan rasio FDR.  
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4.7.4. Pengaruh Capital Aquancy Ratio terhadap pembiayaan murabahah 

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2016 Capital Aquancy Ratio 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada 

bank umum syariah yang dijadikan sampel. Hal tersebut ditunjukan dari 

uji t dimana probabilitas variabel Capital Aquancy Ratio lebih besar dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.5972> 0,05) dan nilai t-tabel dengan 𝛼 = 5% 

diperoleh nilai 2.01410  dan hasil t-hitung dari variabel Capital Aquancy 

Ratio menunjukan hasil kecil -0.532320. Hasil t-hitung Capital Aquancy 

Ratio lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa kenaikan 

atau penurunan CAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap jumlah pembiyaan yang disalurkan . CAR merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva 

tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam Capital Aquancy Ratio. 

Apabila terdapat bank yang memiliki nilai CAR dibawah 8% maka bank 

tersebut harus segera melakukan bail out (penyuntikan dana) atau juga bisa 

melakukan merger dengan bank lain yang memiliki nilai CAR lebih baik 

dan apabila cara tersebut tidak dapat memperbaiki CAR maka masuk ke 

dalam special survillance selama jangka waktu  (3-6 bulan) jika setelah itu 

CAR-nya masih belum mencapai 8% maka bank tersebut harus di 

likuidasi. CAR yang dimiliki oleh bank umum syariah pada tahun 2012-
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2016 berada diantara 11.10% sampai dengan 63,89% artinya dalam batas 

wajar sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wardiantika & 

Kusumaningtias (2014)  yang menyatakan bahwa Capital Aquancy Ratio 

tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Reswanda & Wahyu (2014)   yang menyatakan 

bahwa Capital Aquancy Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena tingkat Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pada pembiayaan semakin 

meningkat. Jumlah pembiayaan murabahah yang meningkat memiliki 

risiko yang tinggi  sehingga menyebabkan tingkat rasio CAR menjadi 

menurun.  

4.8. Implikasi manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia” 

dapat diketahui bahwa variabel margin murabahah dan Capital Aquancy Ratio 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan murabah. Dengan kata 

lain besar kecilnya persentase kenaikan margin murabahah tidak mempengaruhi 

jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan setiap tahunnya. Karena margin 

murabahah tidak termasuk dalam Sumber Dana bank syariah, yang termasuk 

dalam sumber dana bank syariah yaitu dana pihak kesatu (dana yang bersumber 

dari bank itu sendiri), dana pihak kedua ( dana yang bersumber dari pihak lainnya) 

dan dana pihak ketiga (dana yang beraasal dari giro, tabungan dan deposito). 
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Kenaikan atau penurunan Capital Aquancy Ratio tidak memiliki pengaruh 

terhadap jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank. CAR merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank. 

menurut peraturan bank Indonesia nomor 15/ 12 /PBI/2013yang merupakan 

peruabahan dari peraturan nomor 3/21/PBI/2001 bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan 

dalam Capital Aquancy Ratio. Rata-rata CAR yang dimiliki bank umum syariah 

tahun 2012-2016 adalah 21,54% yang artinya masih dalam batas wajar sesuai 

ketentuan bank Indonesia, oleh karena itu CAR pada periode penelitian tidak 

memeliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah 

Dana Pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah hal ini menunjukan bahwa besar kecilnya jumlah Dana Pihak ketiga 

mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dana 

pihak ketiga yang terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah merupakan salah satu sumber dana bank 

umum syariah yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan. Sedangkan 

financing to deposit ratio  merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah dana yang 

dihimpun oleh bank syariah. Jadi semakin tinggi nilai FDR maka semakin tinggi 

pula jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Sampai saat ini bank 

Indonesia belum menetapkan batas maksimal menetapakan batas maksimum FDR 

bank syariah. Akan tetapi bank harus lebih berhati-hati Agar nilai FDR tidak 
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mengganggu likuiditas bank yang disebakan karena terlalu banyak jumlah 

pembiayaan yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai “Faktor- 

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di 

Indonesia” dengan periode 2012-2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah pada bank umum syariah periode 2012 sampai 2016. Artinya dana 

pihak ketiga memberikan sumbangan positif terhadap petumbuhan pembiayaan 

murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Semakin besar jumlah dana 

pihak ketiga yang dihimpun bank umum syariah maka akan semakin besar 

kemungkinan bank umum syariah menggunakan dana pihak ketiga untuk kegiatan 

pembiayaan.  

Margin Murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah pada bank umum syariah periode 2012 sampai 2016. Tidak 

terdapatnya pengaruh dikarenakan persentase kenaikan margin murabahah tidak 

diiringi dengan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan dan margin 

murabahah tidak termasuk dalam Sumber Dana bank syariah 

Financing to deposit ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah pada bank umum syariah periode 2012 sampai 2016. hal ini 
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disebabkan karena   financing to deposit ratio  merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan 

jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Jadi semakin tinggi nilai FDR 

maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah 

Capital Aquancy Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2012 sampai 2016. Hal 

ini disebabkan karena tingkat Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pada 

pembiayaan semakin meningkat. Jumlah pembiayaan murabahah yang meningkat 

memiliki risiko yang tinggi  sehingga menyebabkan tingkat rasio CAR menjadi 

menurun.  

5.2 Saran 

Berikut saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:  

1. Bank syariah hendaknya berupaya meningkatkan jumlah dana pihak 

ketiga yang dihimpun dengan cara melakukan inovasi dalam 

menciptakan produk-produk baru, sehingga dapat bersaing dipasar 

nasional. dan Bank syariah perlu memelihara kestabilan dari tingkat 

rasio keuangan yang dikelolanya . 

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk lebih memperhatikan 

dan mendukung terus jalannya sistem perbankan syariah dengan benar-

benar memisahkan antara bank umum syariah dan konvensioanal agar 

bank umum syariah murni syariah 
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3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel-

variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah misalnya 

menambahkan faktor ekternal agar memperoleh hasil yang lebih 

bervariatif agar dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat 

mempengaruhi pembiayaan murabahah. Selain itu juga diharapkan 

memperpanjang periode penelitian dan menggunakan  data triwulan 

agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan 

menambahkan unit usaha syariah sebagai objek penelitian. 

5.3. Keterbatasan 

Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini diharapkan menjadi perhatian 

bagi penelitian selanjutnya:  

1. Faktor yang menentukan atau mempengaruhi Pembiayaan Murabahah 

hanya dilihat dari internal bank yaitu dana pihak ketiga, margin 

murabahah,  financing to deposit ratio dan Capital Adequacy Ratio. 

2. Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian 5 (lima) tahun yaitu 

dari tahun 2012 hingga tahun 2016.  

3. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian 

hanya berfokus pada Bank Umum Syariah. 
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 LAMPIRAN 1  

TABEL DATA PENELITIAN SEBELUM TRANSFORMASI 

Bank Tahun 
Pembiayan 
Murabahah 

DPK MM FDR CAR 

Bank 
Muamalat 
Indonesia 

2012 16.324.704.805.000 34.903.830.342.000 33 94.15 11.57 

2013 19.907.340.459.000 41.789.659.419.000 40 99.99 14.05 

2014 20.611.224.195.000 51.206.272.602.000 16 84.14 13.91 

2015 18.267.360.334.000 45.077.652.220.000 -8 90.3 12 

2016 17.476.618.897.000 41.919.920.094.000 -23 95.13 12.74 

Bank Victoria 
Syariah 

2012 396.821.689.000 646.324.867.451 518 73.78 28.08 

2013 581.715.763.188 1.012.791.505.706 37 84.65 18.4 

2014 479.451.019.879 1.132.086.672.103 10 95.91 15.27 

2015 360.400.118.998 1.151.057.146.657 -40 95.29 16.14 

2016 259.767.694.726 1.235.931.351.457 -36 100.67 15.98 

Bank BRI 
Syariah 

2012 7.128.905.000.000 11.014.246.000.000 44 103.07 11.91 

2013 9.004.029.000.000 13.794.869.000.000 28 102.7 14.49 

2014 10.020.738.000.000 16.964.251.000.000 18 93.9 12.89 

2015 10.003.275.000.000 20.148.155.000.000 9 84.16 13.94 

2016 10.782.243.000.000 22.045.058.000.000 5 81.42 20.63 

Bank BJB 
Syariah 

2012 1.371.919.854.000 2.975.062.726.000 38 87.99 21.09 

2013 2.144.892.482.000 3.135.446.309.000 72 97.4 17.99 

2014 2.958.627.845.000 4.622.231.233.000 39 84.02 15.78 

2015 3.737.449.870.000 4.702.474.750.000 44 104.75 22.53 

2016 4.246.263.229.000 5.453.389.923.000 2 98.73 18.25 

Bank BNI 
Syariah 

2012 4.806.759.000.000 8.947.729.000.000 30 84.99 19.07 

2013 8.072.437.000.000 11.422.190.000.000 62 97.86 16.23 

2014 11.477.499.000.000 16.246.405.000.000 70 92.6 18.43 

2015 13.486.471.000.000 19.322.756.000.000 21 91.94 18.11 

2016 15.230.367.000.000 24.233.009.000.000 8 84.57 17.81 

Bank  Syariah 
Mandiri 

2012 27.549.264.479.714 47.405.805.256.506 42 94.4 13.82 

2013 33.207.375.747.131 56.446.479.000.950 23 89.37 14.1 

2014 33.714.638.093.696 59.810.009.733.720 3 82.13 14.12 

2015 34.807.005.204.944 62.102.378.284.772 -1 81.99 12.85 

2016 36.198.341.933.031 69.943.279.802.278 6 79.19 14.01 

Bank Mega 
Syariah 

2012 5.360.111.256.000 7.108.753.729.000 26 88.88 13.51 

2013 6.714.437.813.000 7.736.247.874.000 24 93.37 12.99 

2014 5.183.515.388.000 5.881.056.567.000 -8 93.61 19.26 

2015 4.009.341.566.000 4.354.545.853.000 -33 98.49 18.74 

2016 4.300.598.878.000 4.973.126.004.000 -22 95.24 23.53 
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Bank Panin 
Syariah 

2012 770.966.483.000 1.223.588.437.000 190 105.66 32.2 

2013 1.238.090.090.000 2.871.315.705.000 97 90.4 20.83 

2014 626.007.504.000 5.076.190.320.000 -23 94.04 25.69 

2015 538.759.169.000 5.929.057.437.000 -47 96.43 20.3 

2016 1.024.964.932.000 6.899.200.271.000 46 91.99 18.17 

Bank  Syariah 
Bukopin 

2012 2.578.807.458.124 2.850.783.990.658 30 91.59 12.78 

2013 2.176.052.977.608 3.017.865.391.302 24 92.29 11.1 

2014 2.234.996.064.935 3.738.959.533.159 15 92.89 14.8 

2015 2.224.644.728.091 4.490.949.586.165 0 90.56 16.31 

2016 2.268.908.181.260 5.070.081.793.015 -8 88.18 17 

Bank BCA 
Syariah 

2012 439.934.114.621 1.264.150.966.917 41 79.9 31.5 

2013 606.671.033.444 1.703.357.772.483 29 83.5 22.4 

2014 959.045.075.596 2.339.506.546.183 66 91.2 29.6 

2015 1.450.605.858.813 3.255.714.910.645 73 91.4 34.3 

2016 1.521.996.856.926 3.845.665.209.327 26 90.1 36.7 

Maybank 
Syariah 
Indonesia 

2012 1.377.712.000.000 710.726.000.000 85 197.7 63.89 

2013 1.412.693.000.000 976.618.000.000 -89 152.87 59.41 

2014 1.315.392.000.000 1.043.046.000.000 22 157.77 52.13 

2015 1.188.603.000.000 938.982.000.000 -3 110.54 38.4 

2016 729.458.000.000 714.716.000.000 -56 134.73 55.06 
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LAMPIRAN 2 

TABEL DATA PENELITIAN SETELAH TRANSFORMASI 

Bank Tahun LNPM LNDPK MM FDR CAR 

Bank 

Muamalat 

Indonesia 

2012 30.423701 31.1836177 33 94.15 11.57 

2013 30.62211 31.36367 40 99.99 14.05 

2014 30.656857 31.5668832 16 84.14 13.91 

2015 30.536137 31.4394077 -8 90.3 12 

2016 30.491885 31.3667822 -23 95.13 12.74 

Bank Victoria 

Syariah 

2012 26.706753 27.1945681 518 73.78 28.08 

2013 27.089248 27.6437315 37 84.65 18.4 

2014 26.895908 27.7550837 10 95.91 15.27 

2015 26.610481 27.7717019 -40 95.29 16.14 

2016 26.283054 27.8428459 -36 100.67 15.98 

Bank BRI 

Syariah 

2012 29.595179 30.0302106 44 103.07 11.91 

2013 29.828693 30.2553178 28 102.7 14.49 

2014 29.935678 30.4621294 18 93.9 12.89 

2015 29.933934 30.6341338 9 84.16 13.94 

2016 30.008922 30.7241096 5 81.42 20.63 

Bank BJB 

Syariah 

2012 27.947232 28.7212862 38 87.99 21.09 

2013 28.394111 28.7737926 72 97.4 17.99 

2014 28.715747 29.1618987 39 84.02 15.78 

2015 28.949425 29.17911 44 104.75 22.53 

2016 29.07706 29.3272585 2 98.73 18.25 

Bank BNI 

Syariah 

2012 29.201044 29.8224209 30 84.99 19.07 

2013 29.719477 30.0665791 62 97.86 16.23 

2014 30.07141 30.4188928 70 92.6 18.43 

2015 30.232708 30.5923046 21 91.94 18.11 

2016 30.354312 30.8187368 8 84.57 17.81 

Bank  Syariah 

Mandiri 

2012 30.946997 31.4897658 42 94.4 13.82 

2013 31.133793 31.664314 23 89.37 14.1 

2014 31.148953 31.7221941 3 82.13 14.12 

2015 31.18084 31.7598054 -1 81.99 12.85 

2016 31.220034 31.8787057 6 79.19 14.01 

Bank Mega 

Syariah 

2012 29.310006 29.5923481 26 88.88 13.51 

2013 29.535281 29.6769379 24 93.37 12.99 

2014 29.276505 29.4027575 -8 93.61 19.26 

2015 29.019648 29.1022414 -33 98.49 18.74 

2016 29.089775 29.2350697 -22 95.24 23.53 

Bank Panin 2012 27.370911 27.832809 190 105.66 32.2 
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Syariah 2013 27.844591 28.6857915 97 90.4 20.83 

2014 27.162628 29.2555822 -23 94.04 25.69 

2015 27.012534 29.4108864 -47 96.43 20.3 

2016 27.65568 29.5624266 46 91.99 18.17 

Bank  Syariah 

Bukopin 

2012 28.578348 28.6786152 30 91.59 12.78 

2013 28.408534 28.7355709 24 92.29 11.1 

2014 28.435261 28.9498285 15 92.89 14.8 

2015 28.430618 29.1330853 0 90.56 16.31 

2016 28.45032 29.2543781 -8 88.18 17 

Bank BCA 

Syariah 

2012 26.809891 27.8654218 41 79.9 31.5 

2013 27.131253 28.1636226 29 83.5 22.4 

2014 27.589204 28.4809611 66 91.2 29.6 

2015 28.003002 28.811433 73 91.4 34.3 

2016 28.051044 28.9779677 26 90.1 36.7 

Maybank 

Syariah 

Indonesia 

2012 27.951445 27.2895528 85 197.7 63.89 

2013 27.976519 27.6073614 -89 152.87 59.41 

2014 27.905156 27.6731664 22 157.77 52.13 

2015 27.8038 27.5680621 -3 110.54 38.4 

2016 27.315568 27.2951511 -56 134.73 55.06 
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI PENELITIAN  

1. Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.882164 (9,35) 0.0000 

Cross-section Chi-square 58.263825 9 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: PM   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/16/17   Time: 12:25   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 49 

 

 

 

  

 PM DPK MM FDR CAR 

Mean 29.01088 29.52151 33.63265 96.71959 21.54020 

Median 29.07706 29.25438 24.00000 92.29000 17.81000 

Maximum 31.22003 31.87871 518.0000 197.7000 63.89000 

Minimum 26.61048 27.19457 -89.00000 73.78000 11.10000 

Std. Dev. 1.355664 1.405337 82.42969 21.52219 12.52035 

Skewness -0.053199 0.094331 4.284204 3.043369 2.071728 

Kurtosis 1.887196 1.879229 25.81884 12.95596 6.593651 

      

Jarque-Bera 2.551374 2.637264 1212.989 278.0128 61.41855 

Probability 0.279239 0.267501 0.000000 0.000000 0.000000 

      

Sum 1421.533 1446.554 1648.000 4739.260 1055.470 

Sum Sq. Dev. 88.21565 94.79865 326143.4 22233.82 7524.436 

      

Observations 49 49 49 49 49 
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DPK 1.013399 0.034999 28.95492 0.0000 

MM 0.000480 0.000478 1.003586 0.3211 

FDR 0.014990 0.002897 5.174579 0.0000 

CAR -0.003693 0.005667 -0.651662 0.5180 

C -2.292598 1.091762 -2.099907 0.0415 
     
     R-squared 0.968558     Mean dependent var 29.01088 

Adjusted R-squared 0.965700     S.D. dependent var 1.355664 

S.E. of regression 0.251072     Akaike info criterion 0.170300 

Sum squared resid 2.773642     Schwarz criterion 0.363342 

Log likelihood 0.827660     Hannan-Quinn criter. 0.243540 

F-statistic 338.8549     Durbin-Watson stat 0.761573 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

3. Hasil Uji Hausman 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 5.275023 4 0.2602 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     DPK 1.024088 1.016076 0.000363 0.6741 

MM 0.000895 0.000610 0.000000 0.0606 

FDR 0.008505 0.010634 0.000001 0.0279 

CAR -0.011289 -0.002983 0.000022 0.0761 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: PM   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/16/17   Time: 12:27   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 49  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.831239 1.304625 -1.403652 0.1692 
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DPK 1.024088 0.042233 24.24825 0.0000 

MM 0.000895 0.000361 2.476527 0.0182 

FDR 0.008505 0.002544 3.343299 0.0020 

CAR -0.011289 0.007303 -1.545909 0.1311 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.990426     Mean dependent var 29.01088 

Adjusted R-squared 0.986870     S.D. dependent var 1.355664 

S.E. of regression 0.155343     Akaike info criterion -0.651411 

Sum squared resid 0.844596     Schwarz criterion -0.110891 

Log likelihood 29.95957     Hannan-Quinn criter. -0.446339 

F-statistic 278.5115     Durbin-Watson stat 2.150067 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

4. Hasil uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2016

Observations 49

Mean      -0.005740

Median  -0.001743

Maximum  0.495462

Minimum -0.584199

Std. Dev.   0.256892

Skewness  -0.012158

Kurtosis   2.263674

Jarque-Bera  1.108149

Probability  0.574604

 

 

5. Hasil Uji Multikolineritas` 
 

 DPK MM FDR CAR 

DPK 1 -0.2600041362199977 -0.4166184770817492 -0.6345758666120686 

MM 

-

0.2600041362199977 1 -0.1435216210068543 0.060065697717147 

FDR 

-

0.4166184770817492 -0.1435216210068543 1 0.7889322981945012 

CAR 

-

0.6345758666120686 0.060065697717147 0.7889322981945012 1 
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6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LNRESID   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/16/17   Time: 14:32   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 49  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
z     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DPK -0.580981 0.179943 -3.228700 0.0024 

MM -0.005146 0.001669 -3.082978 0.0035 

FDR 0.000959 0.011830 0.081089 0.9357 

CAR -0.014271 0.026249 -0.543695 0.5894 

C 15.75502 5.615690 2.805535 0.0075 

     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     
Cross-section random 0.816692 0.5009 

Idiosyncratic random 0.815177 0.4991 

     
     
 Weighted Statistics   

     
     
R-squared 0.295396     Mean dependent var -0.729005 

Adjusted R-squared 0.231341     S.D. dependent var 0.912664 

S.E. of regression 0.801737     Sum squared resid 28.28242 

F-statistic 4.611607     Durbin-Watson stat 1.562218 

Prob(F-statistic) 0.003387    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     
R-squared 0.180123     Mean dependent var -1.780162 

Sum squared resid 50.17510     Durbin-Watson stat 0.880582 
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Koreksi Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: Lnresid   

Method: Panel Egls (Cross-Section Random Effects) 

Date: 06/16/17   Time: 14:37   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 49  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced 

rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DPK -0.580981 0.194686 -2.984190 0.0046 

MM -0.005146 0.000502 -10.25741 0.0000 

FDR 0.000959 0.007058 0.135911 0.8925 

CAR -0.014271 0.016898 -0.844547 0.4029 

C 15.75502 5.704713 2.761754 0.0084 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.816692 0.5009 

Idiosyncratic random 0.815177 0.4991 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.295396     Mean dependent var -0.729005 

Adjusted R-squared 0.231341     S.D. dependent var 0.912664 

S.E. of regression 0.801737     Sum squared resid 28.28242 

F-statistic 4.611607     Durbin-Watson stat 1.562218 

Prob(F-statistic) 0.003387    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.180123     Mean dependent var -1.780162 

Sum squared resid 50.17510     Durbin-Watson stat 0.880582 
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7. Hasil Uji Panel Data Regresi 

Dependent Variable: PM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/15/17   Time: 12:31   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 49  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DPK 1.016076 0.037690 26.95863 0.0000 

MM 0.000610 0.000328 1.860225 0.0695 

FDR 0.010634 0.002352 4.521071 0.0000 

CAR -0.002983 0.005604 -0.532320 0.5972 

C -1.964289 1.175940 -1.670398 0.1019 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.236449 0.6985 

Idiosyncratic random 0.155343 0.3015 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.954102     Mean dependent var 8.246521 

Adjusted R-squared 0.949930     S.D. dependent var 0.706624 

S.E. of regression 0.157573     Sum squared resid 1.092492 

F-statistic 228.6631     Durbin-Watson stat 1.735092 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.964073     Mean dependent var 29.01088 

Sum squared resid 3.169294     Durbin-Watson stat 0.598106 
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INTAN NUR FAUZIAH 
081288476407 
Intannurfauziah08@gmail.com 
Tanah Sereal XVIII, Jakarta Barat 11210 

IKHTISAR 
Mahasiswi jurusan Akuntansi dengan semangat tinggi untuk 
menerapkan disiplin ilmu dan aktualisasi diri di dunia kerja. 
Berorientasi kerja tim dan dapat mengemban tugas secara 
individual  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan integritas tinggi. 
Siap untuk dididik menjadi profesional serta berkomitmen untuk 
mendedikasikan yang terbaik bagi entitas dengan segenap 
pengetahuan, kemampuan dan pendewasaan sikap secara 
berkesinambungan. 

PENDIDIKAN FORMAL 
• Pendidikan Tinggi

AKUNTANSI
STIE Indonesia Banking School, 
Jakarta Sep, 2013 – 2017

• Pendidikan Atas
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
SMA Negeri 19 Jakarta
Jun, 2010 – Mei, 2013

• Pendidikan   Menengah
SMP Negeri  63  Jakarta
Jun, 2007 – Mei, 2010

• PendidikanDasar
SD Negeri Jembatan Besi 01 Jakarta
Jun, 2001 – Mei 2007

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 

•

Trade Financing (Bank Mandiri)

•

Credit Analysis (Indonesia Banking School)

•

Basic Treasury (Indonesia Banking School)

• Effective Selling Skill (Indonesia Banking School)
•

Mini Bank Simulation (Indonesia Banking School)

•

Zahir Accounting 5

PENGALAMAN  ORGANISASI 

• Student Research Center (SRC)

• Badan Kerohanian Islam (BAROHIS) IBS

• Panitia SHISHA.COM (Divisi Pendataan)
• Anggota PMR SMPN 63 Jakarta

PENGALAMAN  MAGANG 

• Magang Bank Indonesia -NTT

• Magang Bank BRI Cabang Hayam Wuruk

• Magang Putera Sampoerna Foundation

DATA PRIBADI 
Lahir di Jakarta, 08 November 1994 
sebagai Perempuan, Muslim bersuku 
Betawi dengan Tinggi Badan 165 Cm 
dan Berat 51 Kg memiliki Golongan 
Darah O. Sehat secara Jasmani dan 
Rohani berkewarganegaraan 
Indonesia. 

KEMAMPUAN KOMPUTERISASI 
Microsoft Office Professional 
• MS Word
• MS Excel
• MS Powerpoint

Corel Draw 
Photoshop 

Software 
• IBM SPSS Statistics
• Zahir Accounting 5

PENGUASAAN BAHASA 
• Bahasa   Indonesia   (Membaca   :

Baik; Menulis : Baik; Mendengar : 
Baik) 

• Bahasa Inggris (Membaca : Baik;
Menulis : Baik; Mendengar : Baik) 

PRESTASI DAN PENCAPAIAN 
• Juara 1 Bisnis dan Marketing 

LAINNYA 
• Hobi: Membaca Buku,

Mendengarkan Musik dan Jalan- 
Jalan. 
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