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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). 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 

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 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 
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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 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 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” . 
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
 

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). 

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%). 
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Dana Pijhak ketiga dalam perbankan syariah meliputi: Giro wa’diah, tabungan wa’diah, tabungan 
mudharabah, dan deposito mudharabah. 

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. 

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). 

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). 
Bank Indonesia menetapkan minimum CAR sebesar 8%. 
 
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 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: 
Ha1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
 
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 bahwa tingkat 
suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan. Berdasarkan 
penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  
Ha2: Margin murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 
 
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: 
Ha3: Financing Deposito Ratio (FDR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia 
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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: 
Ha4: Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. 
 
3. METODELOGI PENELITIAN  
 

Objek penelitian ini adalah bank umum syariah. dengan periode selama 5 tahun terakhir 
yaitu periode 2012 sampai dengan tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website masing-masing bank umum syariah. 
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah sampel 
penelitiannya sebanyak 11 bank umum syariah. 
 Dalam penelitian ini yang digunakakn 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: 

 
      
 

 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak ketiga, margin murabahah, 

Financing Deposito Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) . 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 . 
Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 
 

 
 

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. Margin Murabahah pada penelitian ini 
secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   
 

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: 

 

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

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva 

Pembiayaan Murabahah = Jumlah Piutang Murabahah 
 

DPK= Giro + Tabungan + Deposito 
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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). 
Capital Adequacy Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
 

Tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis regresi data panel yang sebelumnya 
dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Adapun uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 
uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinieritas dan uji Autokorelas dengan menggunakan bantuan 
EViews 9. 

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). Data 
terdistribusi normal jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05%. 

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. Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika 
nilai probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka tidak terdapat masalah 
heterokedastisitas dan jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5% maka terdapat 
masalah heterokedastisitas (Winarno,2011:125). 
 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). 

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. 

Hasil pengujian masing-masing variabel menunjukan bahwa tidak terjadi atau bebas gejala 
normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinieritas dan uji Autokorelasi. Teknik yang digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan 
menggunakan rumus regresi data panel sebagai berikut:   

 
 
 
 
Keterangan : 
PM : Pembiayaan Murabahah 
α  :Konstanta 
β1 β2 β3  : Koefisien Regresi 
DPK : Dana Pihak Ketiga 
MM : Margin murabahah 
FDR :  Financing to Deposit Ratio 
CAR :  Capital Aquancy Ratio 
 

Teknik uji hipotesis menggunakan uji F,uji t dan Koefisien determinasi ( R2 ). Uji F 
digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap 
variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial 
variabel independen terhadap variabel dependen, maka dengan uji inilah akan diketahui variabel 
bebas mana yang lebih dominan berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2012). Koefisien 

PM𝑖,𝑡= α + β1 DPK𝑖,𝑡+ β2 MMi,t + β3FDR i,t  + β3CAR i,t  + ei,t 
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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. 

  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
  
Statistik Deskriptif  
 

Tabel 4.1 
                  Statistik Deskriptif 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

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.  

 
ASUMSI KLASIK 
 
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

 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas yang diketahui nilainya sebesar 0,574604 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 

 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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0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi secara normal dengan 
jumlah observasi sebanyak 49. 
 
 
 
 
Uji Multikolineritas 

Tabel 4.2 
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 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa nilai variabel tidak ada 
yang melebihi 0,85, sehingga dapat disimpulkan pada model penelitian ini tidak terdapat masalah 
multikolineritas antar variabel independen. 
Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.3 
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 4.3, 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. 
 
Uji Autokolerasi 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokolerasi 

F-statistic 228.6631   Durbin-Watson stat 1.735092 

Prob (F-statistic) 0.000000       
 

Sumber: output eviews diolah 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat nilai D-W pada tabel 4.4, 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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Analisis Data Panel 

Uji Chow 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Chow 

                       Test cross-section fixed effects 
 

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.  
 
Uji Hausman 

Tabel 4.6 
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. 

 

Regresi Data Panel 

Tabel 4.7 
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%, 

 

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

Cross-section Chi-square 58.263825 9 0.0000 
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Berikut ini merupakan hasil uji parsial yang terdapat pada Tabel 4.7 yaitu sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (Ha1) dalam penelitian ini yaitu Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan 
terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah. Berdasarkan tabel 4.7 
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 4.7 
menunjukkan bahwa probabilitas MM lebih 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 4.7 
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 4.7 
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.  

 
Uji serentak (Uji Statistik F) 

 
Pada tabel 4.7 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. 

 
Uji Koefisien Determinasi (R²) 
  

Pada tabel 4.7 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.  
 
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). 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 
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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 
mengganggu likuiditas bank yang disebakan karena terlalu banyak jumlah pembiayaan yang 
disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan. 
 
5. PENUTUP 
 
Kesimpulan 
 

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 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.  
 
Saran 
 
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 

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. 
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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  

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  

     
     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 

 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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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 

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    
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4. 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

 
 

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 

 
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 

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



 

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 

     
      

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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